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6 De positie van slachtoffers in het strafproces 

Mr. A.L.J van Strien 

1. Aanduiding van het onderwerp l  

De laatste jaren is er veel gedaan ter verbetering van de positie van slachtoffers 2  van strafbare feiten. 
Belangrijk zijn in dit verband de Wet Terwee en de slachtofferrichtlijnen 3  geweest, waarin de 
rechtspositie van het slachtoffer op tal van punten is versterlct. Deze versterking heeft bovendien 
op andere wijzen plaatsgevonden, bijvoorbeeld door een herziening van de 12 Sv-procedure en 
door nieuwe afdoeningsmodaliteiten in te voeren, zoals de strafrechtelijke dading. Ondanks al deze 
ontwikkelingen is het de vraag of niet op sommige punten een verdere versterking van de 
rechtspositie van slachtoffers wenselijk en/of noodzakelijk is. 
1. Zo kan men zich afvragen of het niet gewenst is om aan slachtoffers een spreekrecht toe te 
kennen, tijdens de terechtzitting en/of in andere fasen van het strafproces. Een dergelijk 'right to 
be heard' bestaat nu al in diverse landen (zoals de VS, Canada, Australie en Ierland). Uit de erva-
ringen die in deze landen zijn opgedaan blijkt, dat de invoering van een spreekrecht belangrijke 
voordelen kan hebben. Toch zijn er ook nadelen, zoals de kans op secundaire victimisatie, omdat 
er wellicht verwachtingen worden gewelct die niet waar lcunnen worden gemaalct (zie nader over 
het spreelcrecht paragraaf 6.) 

1 	Hoewel in deze bundel het onderzoek ter terechtzitting centraal staat, wordt in het onderhavige deelonderzoek 
ook ingegaan op de positie van het slachtoffer in andere fasen van het proces. De positie van het slachtoffer 
tijdens de terechtziiting kan irnmers niet los worden gezien van de positie van het slachtoffer in andere fasen 
van het proces. De komende onderzoelcsjaren zal nog verschillende keren terug worden gekomen op het positie 
van het slachtoffer (bijvoorbeeld bij het deel-onderzoek betreffende het zgn. 'derde spoor'). 

2 Wie precies als 'slachtoffer' moeten worden beschouwd is niet op voorhand duidelijk. In de UN Declaration 
of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (van 1985) wordt uitgegaan van een 
tamelijk mime omschrijving van het begrip slachtoffer. Onder Part A sub 1 van deze Declaratie wordt gesteld: 
'Victims' means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental 
injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts 
or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws 
proscribing criminal abuse of power.' Volgens deze defmitie kunnen dus ook anderen dan de rechtstreelcs 
benadeelden (bijvoorbeeld familieleden) als 'victim' worden beschouwd. Zo wordt onder part A sub 2 van de 
Declaration gesteld: The term 'victim' also includes, where appropriate, the immediate family or dependents 
of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent 
victimization (....)'. Zoals in par. 10 aan de orde komt wordt in deze bijdrage het begrip 'slachtoffee in een meer 
beperIcte betekenis gebruikt, waarbij aansluiting wordt gezocht bij het begrip rechtstreeks belanghebbende in 
art. 12 lid 1 Sv. 

3 	Zie over de Wet Terwee o.a. M.S. Groenhuijsen, Goed nieuws voor slachtoffers van delicten, Aae 1989, p. 
740-775; M.J. de Haan-Boerdijk, Wet Terwee: weg ermee?, Trema 1998, p. 84-86; H. Van Soest en S. 
Walther, Schadevergoeding en strafrecht, NIB 1988 p. 1336-1341; J.M. Wemmers en P.W.G. de Beer, Doe, 
inhoud en uitvoering van de regelgeving Terwee, Sancties 1995, p. 337-350. Zie over de slachtofferrichtlijnen: 
par. 2.2.2. 

4 	Het betreft het beklag tegen het niet (verder) vervolgen. De regeling is onder meer gewijzigd bij wet van 8 
november 1984, Stb. 551 en bij wet van 8 november 1993, Stb. 591. Er zijn bovendien plannen om op 
sommige punten de positie van het slachtoffer bij het beklag tegen het niet (verder) vervolgen nog meer te 
versterken. Zie het wetsvoorstel Wijziging van de regelingen betreffende de waarborgen rond de vervolging 
(nr. 26436). 
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2. Ook is het niet op voorhand duidelijk of wet voldoende recht wordt gedaan aan het recht op 
privacy en fysieke veiligheid. Wordt bijvoorbeeld een slachtoffer bedreigd, dan kan deze de wens 
hebben anoniem op te treden in het strafproces. In hoeverre het recht de ruimte biedt voor een 
dergelijke anonimiteit is echter de vraag. Zo lcomt het incidenteel voor dat een terdastelegging zo 
is opgesteld dat de naam van het slachtoffer daaruit is weggelaten. Bijvoorbeeld doordat het 
slachtoffer is aangeduid als 'een vrouw' (zonder dat nadere gegevens werden verschaft over de 
identiteit van het slachtoffer), 5  of doordat er een schuilnaam is gebruilct. 6  In hoeverre zijn dit soort 
tenlasteleggingen naar geldend recht toelaatbaar? 

Is het met het oog op de belangen van het slachtoffer gewenst on in het Wetboek van Strafvor-
dering eenregeling te treffenbeteffende het anonieme slachtoffer, zoals we ook regelingen kennen 
over anonieme getuigen en anonieme verdachten? (zie paragraaf 8). 

3. ICnelpunten doen zich ook voor bij de toekenning van schadevergoedingen aan slachtoffers. 
In de pralctijk wordt een groot deel van deze vorderingen verwezen naar de civiele rechter. 7  In 
paragraaf 9 worden met het oog hierop enkele voorstellen gedaan ter verbetering van de moge-
lijklieden van het slachtoffer om via het strafproces een schadevergoeding te verkrijgen. 

4. Voorts kan men zich afvragen of niet aan slachtoffers het recht dient te worden toegekend op 
informatie over de Islachtofferrechten' die het slachtoffer heeft. In de Amerilcaanse literatuur wordt 
het recht van slachtoffers op 'appropriate notice of their rights in the process zelfs we! een 
'threshold recht genoemd. Doorgaans kan immers een slachtoffer alleen een optimaal gebruik 
maken van de rechten die hij heeft, wanneer hij voldoende geInformeerd is over deze rechten. Op 
dit moment heeft het slachtoffer al wel (in zekere mate) recht op informatie over de voortgang van 
de strafzaak. Zoals in paragraaf 5 aan de orde komt valt er veel voor te zeggen om het recht op 
informatie zo uit te leggen dat hieronder ook het recht valt op informatie over de rechten die het 
slachtoffer kan uitoefenen in het strafproces. 

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2 en paragraaf 3 wordt meer in het algemeen 
ingegaan op de rechtspositie van het slachtoffer. Daarbij komen enkele intemationaalrechtelijke 
aspecten van de rechtspositie van slachtoffers aan de orde (paragraaf 2.1.) en worden een aantal 
kenmerken van het Nederlandse straf(proces)recht behandeld (paragraaf 2.2). Tevens wordt 
ingegaan op de achtergronden van het geldende recht (paragraaf 3). 

In paragraaf 4 t/m 9 wordt meer in detail ingegaan op een aantal specifieke problemen die 
verband houden met de rechtspositie van het slachtoffer, zoals de wenselijkheid van de invoering 
van een spreekrecht. Tenslotte volgt in paragraaf 10 een schets van een wettelijke regeling. 

5 	HR 12 november 1985, NJ 1986, 409. 
6 	Zie HR 21 februari 1989. NJ 1989, 632. 
7 	Volgens De Haan-Doerdijk wordt naar schatting de helft tot drielcwart dee1 van de vorderingen die door een 

benadeelde worden ingediend niet toegewezen. Zie Mi. De Haan-Hoerdijk, a.w. p. 86. Zie voorts over de Wet 
Terwee o.m. J.C.A.M. Claassens en BA. Stoker-Klein, Het slachtoffer in het strafproces, Trema 1995, p. 167- 
175. 
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2. De positie van het slachtoffer in het geldende straf(proces)recht 

2.1 Internationaalrechtelijke aspecten 

Niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau is er sprake van een toegenomen 
aandacht voor het slachtoffer. Als gevolg hiervan zijn er in de jaren tachtig slachtofferrechten tot 
ontwilckeling gekomen, die onder meer vervat zijn in aanbevelingen van de Raad van Europa en 
van de Verenigde Naties. 8  Deze laatste aanbeveling is recentelijk nader uitgewerkt in een zgn. 
Manual9  en een 'Guide'. 1°  Belangrijk is tevens de Statement of Victims's Rights in the Process of 
Criminal Justice, die is opgesteld door de European Forum for Victim Services. In de voornoemde 
aanbevelingen en de Statement zijn de volgende slachtofferreahten vervat: 
a. het recht op respect en op een begripvolle bejegening;" 
b. het recht op informatie en uitleg over de voortgang van de zaak" 
c. het recht om informatie te verschaffen aan de justitiele autoriteiten die binnen de strafrechtelijke 

procedure beslissingen nemen ten aanzien van de verdachte;" 
d. het recht op beschenning van privacy en fysieke veiligheid;" 
e. het recht op schadevergoeding;" 
f. het recht op (juridische) bijstand; 16  

8 	Zie de Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (van de VN; 
A/res/40/34; tot stand gekomen in dec. 1986) en de Recommendation on the Position of the Victim in the 
Framework of Criminal Law and Procedure' (van de Raad van Europa; nr. R(85)11, tot stand gekomen in 
1985). Zie voor een meer uitgebreid overzicht van relevante aanbevelingen J.J.M. van Dijk, Strafrechts-
hervormingen ten behoeve van het slachtoffer in intemationaal perspectief, Justitiele Verkenningen 1988, nr. 
9, P.  7-27. 

9 	Voluit de 'Handbook on the Implementation of the UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims 
and Abuse of Power' geheten (van april 1998). 

10 Voluit: Guide for Policymalcers on the Impementation of the United Nations Declaration of Basic Principles 
of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (draft 27 februari 1998). De 'Guide' is vooral bedoeld als 
politick beleidsinstrwnent. De 'Manual' richt zich in het bijzonder tot justitiEle autoriteiten (zoals rechters) en 
andere personen (bijvoorbeeld hulpverleners) die in contact komen met slachtoffers. Zo worden er aanbeve-
lingen gedaan voor het verhoor van jeugdige slachtoffers (Handbook chapter 3.3) en de training van rechters 
(Handbook chapter 3.3.2.). 

11 Vgl. UN Declaration Part A onder 4; Item I A 1 en I C 8 van de aanbeveling van de Raad van Europa; Item 
1 a Statement of victims' rights. 

12 Vgl. UN Declaration Part A onder 6a; Item I A3 en B6 en D9 aanbeveling Raad van Europa; Item 2 a en 2b 
Statement of victims' rights. 

13 Vgl. UN Declaration Part A onder 6b. Item 3 Statements of Victims' Rights.Vgl. voorts Item I A 4 en I D 12 
van de Aanbeveling van de Raad van Europa. 

14 UN Declaration Part A onder 6d; Item 115 en 16 Aanbeveling Raad van Europa; Item 5 Statement of Victims' 
Rights. 

15 Vgl. UN Declaration Part A onder 5, en onder 8 On 13; Item! B5 en Item I D 10 t/m 14 Aanbeveling Raad 
van Europa; Item 6 Statement of Victims' Rights. In dit verband is ook het verdrag van de Rand van Europa 
betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van geweldsmisdrijven (Trb. 1984, nr. 2) van belang, dat 
in 1983 tot stand is gekomen. 

16 UN Declaration Part A onder 6c en onder 14 t/m 17; Item I A 2 Aanbeveling Raad van Europa; Item 4 
Statement of Victims' Rights. Zie tevens art. 51c Sv en art. 51e Sv, over de bijstand aan (en vertegenwoor-
diging van) de benadeelde.Zie tevens art. 51c Sv en art. 51e Sv, over de bijstand aan (en vertegenwoordiging 
van) de benadeelde. 
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g. het recht dat de zaak ook vanuit het oogpunt van de belangen van het slachtoffer, binnen een 
redelijke termijn wordt afgedaan." 

Tevens Lan het slachtoffer aanspraken ontlenen aan verschillende rechten die zijn vervat in de 
internationale mensenrechtenverdragen. Zo kan een slachtoffer dat zich heeft gevoegd als bena-
deelde partij bij de 'determination of his civil rights aanspraak doen op de rechten uit art. 6 lid 1 
EVRAI Dit houdt onder meet in dat de vordering binnen een redelijke termijn door een onpartijdige 
rechter dient te worden behandeld." 

Behalve art. 6 EVRM is ook art. 8 EVRM van belang. Zo heeft het Europese Hof voor de Rechten 
van de Mens in de zaak X en Y tegen Nederland' beslist, dat art. 8 EVRM ook de positieve ver-
plichting inhoudt voor de overheid om, in het geval dat den burger de privacy van een andere burger 
heeft geschonden, maatregelen ter bescherming van het priveleven te treffen. Onder omstandig-
heden kan dit inhouden, dat de overheid strafrechtelijke maatregelen moet treffen ter bescherming 
van het slachtoffer." 

Zoals hiema nog aan de orde kornt, 21 kan voorts in het geval dat een slachtoffer als getuige optreedt, 
het recht op privacy van het slachtoffer meebrengen dat het ondervragingsrecht van de verdediging 
wordt beperkt.' Voorts worden in de Recommendation No.R(97)1338 van de Raad van Europa 
onder meer maatregelen aanbevolen ter voorkoming van secundaire victimisatie van slachtoffers, 
die als getuige optreden. Deze Recommendation wordt hiema nog besproken.' 

17 UN Declaration Part A onder 6e. 
18 Zie o.a. de Moreira de Azevedo case (EHRM 23 oktober 1996, Series A, nr. 189). Het Europese Hof van de 

rechten van de Mens overwoog in deze zaalc, dat wanneer een slachtoffer een schadevergoeding wenst te 
verlcrijgen via het strafproces, de schadevergcedingsprocedure dient te voldoen aan de els= van art. 6 EVRM. 
In de laatstgenoemde casus was dat niet het geval, omdat er ten aanzien van het slachtoffer spralce was van een 
schending van de redelijke termijn. 

19 EIIRM 26 maart 1985, Series A 91; NJ 1985, 525. 
20 In de concrete casus was een geestelijk gehandicapt meisje slachtoffer van een zedendelict, dat alleen op 

klachte vervolgbaar was. Door een lacune in de regeling betreffende de klachtdelicten was het slachtoffer niet 
in staat was een rechtsgeldige klacht in te stellen en kon ook niemand anders deze klacht instellen. Een 
vervolging van de verdachte was daarom niet mogelijk. Volgens het Europese Hof van de Rechten van de Mem 
was art. 8 EVRM door deze gebrekkige wetgeving geschonden. Het hof overwoog dat in het algemeen staten 
een 'margin of appreciation' hebben bij de bescherming van privacy van burgers. In het onderhavige geval , 
waarin fundamentele waarden en wezenlijke aspecten van het priveleven op het spel stonden, was echter de 
bescherming die het lxugerlijke recht biedt ontoereilcend en dienden er strafrechtelijke maatregelen te worden 
getroffen. Een van de belangrijlcste argumenten die het hof hiervoor aanvoerde was, dat alleen strafrechtelijke 
maatregelen de afschrikweldcende werking hebben die in casu onontbeerlijk is. 

21 Zie het deel-onderzoek betreffende de getuige, par. 4.1. 
22 Zie o.a. het Doorson-arrest (EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741, m.nt. ICnigge), de zaak Baegen tegen 

Nederland en de zaak Finkensieper tegen Nederland (NJCM-Bulletin 1996, p. 856 e.v.), besproken in het 
deelonderwek betreffende de getuige par. 4.1. Zie oak AS. Groenhuijsen, Mensenrechten van slachtoffers 
van delicten en verdachten in het strafproces, in: C.H. Brants, C. Kelk en M. Moerings (red), Er is meer. 
Opstellen over mensenrechten in intemationaal en nationaal perspectief (Swart-bundel), Deventer 1996, p. 171. 

23 Zie het deelonderzoek betreffende de getuige (par. 4.2). 
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Voorts kunnen slachtoffers ook rechten ontlenen aan andere rechten uit de mensenrechten-
verdragen.'Wordt bijvoorbeeld het leven van het slachtoffer door de verdachte bedreigd, dan volgt 
uit art. 2 EVR.Mdat de overheid tot op zekere hoogte verplicht is passende maatregelen te nemen 
ter bescherming van het leven van het slachtoffer. 25  In dit verband kan worden gewezen op de zaak 
Osman v. UK (EHRM 28 olctober 1998). 26  In deze zaak kwam de vraag aan de orde in hoeverre 
de overheid verplicht is om maatregelen te treffen ter bescherming van een burger, wiens leven 
gevaar loopt omdat hij slachtoffer dreigt te worden van een levensdelict. Het Europese Hof herhaalt 
nog eens dat in 'certain well-defined circumstances' deze verplichting kan voortvloeien uit art. 2 
EVRM. Hierbij dient echter niet een onmogelijke of onevenredig zware last op de autoriteiten 
worden gelegd. Net  Hof overwoog: 

'For the Court, and bearing in mind the difficulties involved in policing modern societies, the unpredictability 
of human conduct and the operational choices which must be made in terms of priorities and resources, such 
an obligation must be interpreted in a way which does not impose an impossible or disproportionate burden 
on the authorities. Accordingly, not every claimed risk to life can entail for the authorities a Convention 
requirement to take operational measures to prevent that risk from materialising. Another relevant consider-
ation is the need to ensure that the police exercise their powers to control and prevent crime in a manner 
which fully respects the due process and other guarantees which legitimately place restraints on the scope 
of their action to investigate crime and bring offenders to justice, including the guarantees contained in 
Articles 5 and 8 of the Convention.'" 

In casu was er volgens het Hof geen sprake van een schending van art. 2 EVRM, omdat de 
autoriteiten niet op de hoogte waren van het gevaar dat het slachtoffer liep en zij dit ook niet hadden 
moeten weten. 

Slachtoffers kunnen dus tot op zekere hoogte rechten ontlenen aan het EVRM en het IVBPR. Wel 
geldt op dit moment voor een groot deel van de onder 1 t/m 7 genoemde slachtofferrechten dat 
deze niet zijn opgenomen in de intemationale mensenrechtenverdragen, maar dat deze alleen vervat 
zijn in de voomoemde aanbevelingee en in de Statement of Victims's Rights (van de European 
Forum for Victim Services). Op zichzelf kan het slachtoffer niet rechtstreeks aanspraken ontlenen 
aan deze laatste intemationale documenten. Zoals door M.S. Groenhuijsen is betoogd valt er echter 
wel veel voor te zeggen deze rechten te beschouwen als onderdeel van de 'morality of aspiration 1 .29  

24 Zijn er onder de verdachte goederen van het slachtoffer in beslaggenomen, dan volgt uit art. 1 van het eerste 
protocol bij het EVRM dat het recht op eigendom van het slachtoffer gewaarborgd client te worden. 

25 Vgl. Zie bijv. zaak 8278/78, X v. Oostenrijk, D&R 18 (1980), p. 156. 
26 87/1997/871/1083; samenvatting gepubliceerd in DD 1999 p. 381. Het ging in casu om een geval waarin een 

leraar van een school den van zijn leerlingen stalkte. De zaak escaleerde zozeer dat de stalker bij een 
schietpartij de vader van de scholier doodde. De scholier werd zelf gewond. 

27 Zie par. 115 en 116. 
28 Het betreft hier de 'Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power' (van 

de VN; AJres/40/34) en de Recommendation on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law 
and Procedure'(van de Raad van Europa; nr. R(85)11) 

29 Zie M.S. Groenhuijsen, a.w. (1996), p. 169-179, i.h.b. p. 178. 
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2.2 Summier overzicht van het nationale recht 

2.2.1 Vier hoedanigheden van het slachtoffer 

Bijzonder Deel 

Een belangrijk kenmerk van het nationale recht is dat het slachtoffer nergens als zodanig wordt 
genoemd in het Wetboek van Strafvordering. Wel bevat titel IIIA van het Eerste Bock bepalingen 
betreffende de benadeelde partij, dus als degene die (financieel) schade heeft geleden. Het slacht-
offer kan echter daamaast ook in andere hoedanigheden betroldcen zijn bij een strafproces, nl. 
- als aangever en/of als klager (hi] een klachtdelict); 
- als indiener van een klacht bij een beklag ex art. 12 Sv; 
- als getuige. 

2.2.2 Relevante aanwijzingen 

Welke rechtspositie het slachtoffer in de bovengenoemde hoedanigheden heeft, wordt voor een 
deel bepaald door regels uit het Wetboek van Strafvordering. Belangrijk zfin echter ook de slacht-
offerrichtlijnen, zoals de 'aanwijzing slachtofferzorr (die de richtlijn Terwee vervangt).' Deze 
aanwijzing geldt in beginsel voor alle strafbare feiten, inclusief overtredingen.' In de richtlijn 
worden onder meer voorschriften gegeven aan politic en OM met betreklcing tot de bejegening 
van slachtoffers, de informatieverstreldcing aan het slachtoffer en de schadevergoeding aan slacht-
offers. 

Voor slachtoffers van seksueel geweld bestaan voorts een specifieke aanwijzingen, namelijk 
de laanwijzing bejegening slachtoffers van zedendelictent en de taanwijzing voor de opsporing van 
seksueel misbruik in afhankelijIcheidsrelatiess.' Bovendien lumen andere richtlijnen relevant zijn 
voor de positie van het slachtoffer, zoals de richtlijn beleid OM inzake afdoening van klachten 
en toepassing van art. 12 Sv.' 

30 Staatscourant 1999, 141, in werking getreden op 1 augustus 1999. 
31 In deze richtlijn warden taken geformuleerd voor de politic en het OM op het terrein van de slachtofferzorg, 

waarbij wordt uitgegaan van drie uitgangspunten, nl: 
- een correcte en waar nodig persoonlijke bejegening van het slachtoffer; 
- verstrekldng van informatie aan het slachtoffer waarbij geldt dat deze informatie an snel mogelijk aan het 
slachtoffer moet worden verstrekt en tevens dat deze informatie duidelijk en relevant is; 
- het zoveel mogelijk benutten van de mogelijkheid tot schaderegeling in het kader van de afhandeling van de 
strafzaak. Zie over de werking van de slachtofferrichtlijnen o.a.: C. Bangma en MB. BrOring, De juridische 
relevantie van de slachtoffercirculaires voor het opireden van de politic en het Openbaar Ministerie, DD 1990, 
p. 410-423. Zie voorts over de historische achtergronden van de slachtofferrichtlijnen: J.A. M. Wemmers, 
Victims in the criminal justice system, dissertatie, Amsterdam/New York 1996 p. 39 e.v. 

32 Wet worth over het toepassingsbereik van de aanwijzing gesteld: 'Van slachtofferzorg als in de aanwijzing 
bedoeld zal laumen worden afgezien in zaken van eenvoudige diefstallen bij grootwinkelbedrijven, met 
uitzondering van het zenden van een afloopbericht aan het betroklcen grootwinkelbedrijf. Ook in gevallen van 
verkeersovertredingen zonder noemenswaardig letsel, waarin de verdachte behoorlijk verzekerd is, kan 
slachtofferzorg op het punt van schaderegeling, als bedoeld in deze aanwijzing, achterwege blijven.' 

33 Deze aawijzingen zijn in werking getreden op I Oktober 1999, Stb. 1999, 174. Zij vervangen de richtlijn De 
Beaufort (Stcr 1986, 33). Zie nader over de aanwijzingen R. Kool, Het post-Lancee tijdperk: normering en 
professionalisering van justitieel optreden bij seksueel misbruik, NIB 1999, p. 1379-1380 

34 (Stcr. 234/269). 
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2.2.3 Vitt' kenmerken van het geldende (Nederlandse) recht 

Wanneer we de huidige regelgeving betreffende de positie van het slachtoffer bezien, valt een vijftal 
kenmerken op, die geen van alle vanzelfsprekend zijn. Hieronder volgt een summier overzicht van 
deze kenmerken, die in latere paragrafen meer diepgaand worden besproken. 

Geen erkenning van het slachtoffer als zodanig 
Een kenmerk van het geldende recht is dat het slachtoffer als zodanig geen erkenning vindt in de 
wet (vgl. paragraaf 2.2.1.). Daardoor ontbreekt in de wetgeving ook een wettelijke omschrijving 
van het begrip slachtoffer.' 

De beperkte invloed van het slachtoffer 
Ben tweede kenmerk van het geldende recht is dat het slachtoffer alleen een beperkte invloed heeft 
op de strafvorderlijke acties die tegen de verdachte worden ondemomen en op de uitkomst van 
een eventuele strafzaak. Zo heeft in Nederland, anders dan in veel andere landen, het slachtoffer 
niet de mogelijkheid om zelf een strafvervolging in te stellen. Ook op het terrein van de straftoe-
meting heeft het slachtoffer alleen een beperkte invloed. Anders dan in de VS heeft het slachtoffer 
bijvoorbeeld niet de bevoegdheid om ter terechtzitting een 'victim statement of opinion' af te leggen, 
waarin het slachtoffer aan de rechter aanbevelingen doet over de hoogte van de op te leggen straf. 
Zoals in paragraaf 4 en paragraaf 6 aan de orde komt valt op het eerste gezicht veel te zeggen voor 
een uitbreiding van de invloed van het slachtoffer op deze terreinen, maar zijn wij daar per saldo 
geen voorstander van. 

Wel valt er veel voor te zeggen om op enkele andere terreinen van het straf(proces)recht de invloed 
van het slachtoffer te vergroten. 
- In dit verband kan onder meer worden gedacht aan een uitbouw van de mogelijkheden om een 

strafzaak via strafrechtelijke dading af te doen;' 
- ook valt er veel voor te zeggen 'om de regeling omtrent de wralcing van rechters in zoverre te 

herzien, dat ook aan degene die zich heeft gevoegd als benadeelde de bevoegdheid toekomt een 
wralcingsverzoek in te dienen);' 

- tenslotte is het tevens gewenst om de mogelijkheid van het slachtoffer te vergroten om, voor 
de strafzaak tegen de verdachte, relevante informatie in te brengen in het strafproces. 38  Op deze 

35 Zie hierover nader par. 10. 
36 In verschillende delen van Nederland zijn in het kader van deze bemiddeling dadingsprojecten opgezet. Zie 

Y. Baudoin, Dading in plants van Strafrecht; Verslag van de Begeleidingsgroep voor het Experiment Straf-
rechtelijke Dading, Amsterdam 1981; Idem, Dading in Nederland? Reactie op een beleidsnotitie van Justitie, 
NIB 1997, p. 1670-1674; P. Ingelse, Dading in plants van strafrecht, NJB 13 juni 1991, P.  963-967; A.L.J. van 
Strien, De afdoening van stafzaken buiten geding, in: H.J. Snijders e.a., De rechter aan de kant, Altematieve 
geschillenbeslechting, (bundel ter gelegenheid van het Jonge Balie Congres 1992), Zwolle 1992, p. 85-114, 
M.A. Emmen, Meer dading en minder strafrecht, Een gemeenschappelijk belang voor daders en slachtoffers 
in een nieuwe opzet vormgegeven, Proces 1992, p. 207-216; S.M. Wurzer-Leenhouts, Dading: van experiment 
naar experiment, Sancties 1994, p. 86-98; P.G. Wiewel ca. (red), Dading in plaats van strafrecht, Arnhem 
1993. 

37 Zie A.L.J. van Strien, aant. 1 bij art. 512 Sv in C.P.M. Cleiren en J.F. Nijboer (red.), Tekst & Commentaar 
Strafvordering, Kluwer/Deventer 1999. 

38 Op zichzelf gaat het hierbij niet om rechtsteelcse invloed op de strafzaak. De infonnatie kan echter wel indirect 
van invloed zijn op de strafzaak. 
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manier kan de kwaliteit van de strafrechtspleging worden bevorderd, doordat de justitiele 
autoriteiten beter geinformeerd raken (zie hierover nader paragraaf 6). 

Op het punt van 'invloed van het slachtoffee kan er dus can en ander worden verbeterd. Afgezien 
van de bpvenstaande lcanttekeningen kunnen wij ens echter in hoofdlijnen vinden in het uitgangs-
punt dat het slachtoffer alleen een beperkte invloed heeft op de strafvorderlijke acties die tegen 
de verdachte worden ondemomen en op de uitkomst van can eventuele strafzaak. ZoaLs in paragraaf 
3 en paragraaf 6 aan de orde komt is een van de belangrijkste argumenten hiervoor, dat een 
vergroting van invloed het slachtoffer uiteindelijk kwetsbaar kan malcen. 

Geen specifieke regeling voor het slacht offer als getuige 
Voorts is een kenmerk van het geldende recht, dat wanneer het slachtoffer als getuige wordt 
gehoord, dit in beginsel dezelfde rechtspositie heeft als getuigen die geen slachtoffer zijn. Anders 
dan in andere landen bestaat er dus geen specifieke regeling over het slachtoffer als getuige. 
Of dit wenselijk is, komt aan de orde in het deel-onderzoek betreffende de getuige. 

Gem n specifieke voorzieningen voor slachtoffers die anoniem wensen te blijven 
Kenmerk is bovendien dat het geldende recht geen specifieke voorzieningen kent voor bedreigde 
slachtoffers, noch voor slachtoffers die om andere redenen anoniem wensen op te treden in het 
strafproces. Zoals in paragraaf 8 aan de orde komt is dit uitgangspunt op zichzelf wel voor discussie 
vatbaar, maar valt er tech veal voor te zeggen om het aantal gevallen waarin een slachtoffer 
anoniem kan optreden beperlct te houden en geen specifieke regeling te treffen betreffende het 
anonieme slachtoffer. 

Beperkte mogelijkheden tot schadevergoeding 
Een vijfde kenmerk van het nationale recht is, dat aan het slachtoffer weliswaar de mogelijkheid 
is gegeven om 'als benadeelde partij' via het strafproces een schadevergoeding te vorderen, maar 
dat hieraan wel belangrijke beperlcingen worden gesteld, omdat de schadevergoedingsvordering 
een accessoir karakter heeft. Deze accessoiriteitseis heeft twee facetten. 
a. Allereerst houdt deze eis in, dat de vordering van de benadeelde ondergeschilct is aan de 

strafzaak tegen de verdachte. Dit houdt in dat de vordering eenvoudig van aard dient te zijn, 
omdat zij niet te veel aandacht mag vergen ten koste van de behandeling van de strafzaak tegen 
de verdachte; 

b. voorts is de vordering in zoverre saccessoie, dat het schadeherstel afhankelijk is van de merites 
van de strafzaak. Dit komt onder meer hierin tot uiting, dat de gevorderde schade rechtstreelcs 
samen dient te hangen met het tenlastegelegde felt. Slachtoffers van strafbare feiten die ad 
informandum zijn gevoegd hebben niet de mogelijkheid om hun schade via het strafproces 
vergoed te krijgen. 

Zoals in paragraaf 9 aan de orde komt, zouden wij wel when vasthouden aan het beginsel dat de 
schadevergoedingsvordering een accessoire karalcter heeft, maar zouden wij de accessoiriteitseis 
een meer eigentijdse invulling willen geven. 
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3. De (on)wenselijkheid van een slachtoffergericht strafrecht 

3.1 Is er ruimte voor een slachtoffergerichte aanpak? 

De opmerkingen die hiervoor zijn gemaakt over het geldende recht lcunnen in een breder kader 
worden geplaatst, namelijk de vraag of het strafrechtelijke systeem wel de ruimte biedt voor een 
slachtoffergerichte aanpak, een lcwestie waarover de strafrechtelijke literatuur sterk verdeeld is." 

Zo is door tegenstanders van een slachtoffergerichte benadering aangevoerd, dat in deze bena-
dering private belangen te veel gewicht dreigen te lcrijgen ten koste van het algemene belang, 
hetgeen disproportionaliteit van de strafrechtelijke reactie kan veroorzaken.' 
Ook is er door verschillende auteurs gewezen op de dishannonien die tussen het strafrecht en het 
civiele recht bestaan. Volgens hen is het vanwege de 'eigen aard' van het strafrecht problematisch 
om via het strafproces een schadevergoeding van het slachtoffer te bewerkstelligen.' 

Voorts stelt Buruma', in een betoog dat geInspireerd is door het gedachtegoed van Levinas en 
Ahrendt, dat de aandacht voor het slachtoffer ten koste gaat van de aandacht voor de verdachte. 
Hij citeert in dit verband Ahrendt', die het proces vergelijkt met een toneelspel: 

'A trial resembles a play in that both begin and end with the doer, not with the victim (...). In the center of 
a trial can only be the one who did - in this respect he is like the hero in the play - and if he suffers, he must 
suffer for what he has done, not for what he has caused others to suffer.' 

Voegt het slachtoffer zich in het strafproces, dan bestaat volgens Buruma het gevaar dat de 
verdachte met meer als subject wordt benaderd, maar als object, omdat de rechter zich verplicht 
acht te denken vanuit het standpunt van het slachtoffer. Dit kan volgens Buruma in ernstige gevallen 
er zelfs toe leiden dat de dader wordt gedemoniseerd. 

Ook is in de literatuur wel gewezen op het gevaar voor de secundaire victimisatie die kan 
ontstaan wanneer verwachtingen worden opgewekt die niet waar kunnen worden gemaalct. Zo 
betoogt Verrijn Stuart, dat het strafrecht de pretentie niet kan waarmaken dat het (mede) gericht 
is op slachtoffers. Dit komt onder andere doordat de grondbeginselen van het strafproces met zich 
brengen, dat de waarheid van de beweiingen van het slachtoffer dient te worden onderzocht. Voor 
het slachtoffer kan dit, zo stelt Verrijn Stuart, tot gevolg hebben dat de geloofwaardigheid van het 

39 Zie uitgebreid over de argumenten die v66r en tegen een slachtoffergericht strafrecht zijn aangevoerd: N.J.M. 
Kwakman, De mateloosheid van de solidariteit: het onvermijdelijke gevolg van een slachtoffergericht straf-
proces? Een onderzoek naar de verenigbaarheid van een slachtoffergericht strafproces met het vanouds 
dadergerichte strafrecht, RM Themis 1999, p. 183-193. 

40 Zie A.C. 't Hart, De Meerwaarde van het Strafrecht, Den Haag 1997, p. 118. Ook is wel gesteld dat de larmoy-
ante aanwezigheid' van het slachtoffer op zichzelf al een 'prijsopdrijvend effect' heeft. Zie J. Knap, De 
Verterweeisering van het Strafrecht, Proces 1998, p 38. 

41 Zie A.C. 't Hart en M.J.H.J. de Vries-Leemans, Voeging van de civiele partij in strafzaken, Eenige materieel-
rechtelijke aspecten. DD 1981, p. 628-648. 

42 Y. Buruma, De aandacht van de strafrechter, inaugurele rede, Deventer 1996, p. 38-42. Zie ook Y. Burma, 
Victimalisering van het strafrecht, in M. Moerings e.a. (red.), Hoe punitief is Nederland?, Anthem 1994, p. 
211-233. 

43 H. Arendt, Eichman in Jerusalem; a Report on the Banality of Evil, Harmondsworth 1994, p. 9. 
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slachtoffer ter discussie komt te staan. Dit kan niet alleen voor het concrete slachtoffer ontmoe-
digend zijn, maar ook voor andere slachtoffers." 

Daarentegen zijn er in de literatuur ook tal van argumenten voor een slachtoffergerichte benadering 
aangevoerd. Zo betoogt 't Hart, die uitgaat van een 'relationele rechtsopvatting' dat het de tank is 
van het strafrecht 

'Met puur en alleen het optreden tegen criminaliteit, maar het garanderen van rechtsbescherming van iedere 
burger tegen inbreuken door wie dan ook: niet alleen door de overheid maar ook door andere burgers, zoals 
bij criminaliteit. Aan daze laatste visie is inherent dat het opkomen voor het slachtoffer ook onder rechts-
handhaving valt. Rechtshandhaving en rechtsbescherming zijn dan twee aspecten van dezelfde flak!" 

Ben argument dat nauw met het voorgaande samenhangt is, dat de bescherming van slachtoffers 
niet alleen de private belangen van het slachtoffer dient, maar oak het algemene belang. Zo draagt 
een schadevergoeding door de verdachte vaalc in belangrijke mate bij aan de doeleinden van het 
strafrecht (zoals de conflictoplossing, het voorkomen van eigenrichting en bijvoorbeeld ook de 
generale preventie)." Oak kan de speciaal-preventieve werking van de straf warden bevorderd 
door de verdachte te verplichten tot een schadevergoeding, doordat de verdachte zich er dan van 
bewust wordt dat hij in moet staan voor de gevolgen van eigen handelen!" 

Tevens wordt er door sommigen op gewezen dat de civielrechtelijke wag niet altijd open staat 
voor het slachtoffer, omdat deze te kostbaar is, of om andere redenen te bezwaarlijk (bijvoorbeeld 
omdat het slachtoffer niet de psychische kracht bezit am een civiele procedure te voeren)." Wordt 
via het strafproces tegemoet gekomen aan belangen van het slachtoffer (zoals het belang van 
schadevergoeding), dan wordt het slachtoffer in belangrijke mate 'ontlast omdat hij niet een civiel 
proces tegen de verdachte hoeft aan te spannen. 

Deze laatste argumenten zijn in onze ogen een belangrijke reden am te kiezen voor een slacht-
offergerichte benadering. Zoals in het Algemene Deel aan de orde is gekomen, is naar onze mening 
doel van het strafproces, om een in alle opzichten adequate reactie van de overheid op het vermoe-
delijk gepleegde feit te bevorderen.' Daze reactie 'can alleen adequaat zijn, wanneer voldoende 
rekening wordt gehouden met de belangen van het slachtoffer.Wel dient daarbij rekening te warden 
gehouden met de mogelijke nadelen van deze benadering. Kiest men er bijvoorbeeld voor am het 
slachtoffer als 'procespartil te beschouwen, die als een volwaardige legenspelee wordt beschouwd 
van de verdachte, dan schiet een slachtoffergericht strafproces zijn doe! voorbij. Groenhuijsen 
schrijft in dit verband: 

'that the criminal trial should not (..) be reformed into a three-party affair. The victim will have to be 
recognised as a partaker in the proceedings, whose interest must be guarded carefully, but he should not be 

44 Zie H.M. Verrijn Stuart, Via onschuld naar macht, Slachtoffers in het strafproces, Justitiele Verkenningen 
1994, or. 2, p. 94-111, i.h.b. p.109 c.v. 

45 Geciteerd uit st Hart, a.w. (1997), p. 117. 
46 Zie hierover uitgebreid: KS. Groenhuijsen, a.w. (1985), p. 142. 
47 Zie G.E. Langemeijer, Het strafrecht en de benadeelde, NJB 1938, p., 29-37 en 53-60. 
48 J.C.J. Boutellier, Solidariteit en slachtofferschap; de morel° betekenis van criminaliteit in een postrnodeme 

cultuur, dissertatie, Nijmegen 1993, p. 125. 
49 Zie de kemprofielen van de deelnemers aan het strafgeding. 
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put in the position of an adversary of the defendant. That would make him vulnerable and could easely lead 
to more secondary victimisation.'" 

Ook wordt terecht door Kwakman gesteld, dat solidariteit met het slachtoffer nooit mag leiden 
tot een te vergaande instrumentalisering van het strafproces." Dit bezwaar kan echter worden onder-
vangen door te kiezen voor een meer gematigde vorm van slachtoffergerichtheid. Daarbij dient 
een evenwichtige afweging te worden gemaakt tussen de belangen van de samenleving (zoals het 
belang van het bewalcen van de rechtsorde), de belangen van de verdachte (zoals het belang van 
rechtsbescherming) en de belangen van het slachtoffer.' 

Botsen de belangen van de verdachte en het slachtoffer met elkaar dan dient in ieder geval het 
volgende uitgangspunt te gelden: het behartigen van belangen van het slachtoffer mag er nooit toe 
leiden dat de rechtsbescherming van de verdachte onder het niveau van het in art. 6 EVRM gegaran-
deerde minimum zalct." Bij het ontwerpen van regelingen die betaking hebben op de positie van 
het slachtoffer dient voorts van de twee volgende uitgangspunten te worden uitgegaan: 
- het strafproces dient de schade die het delict heeft veroorzaalct bij het slachtoffer zoveel mogelijk 

te beperken; 
- het strafproces is zodanig ingericht dat het zo min mogelijk nieuwe problemen voor het 

slachtoffer schept.' 

3.2 Diem' het slachtoffer als (volwaardige) procespartij te worden beschouwd? 

Een vraag die met het voorgaande samenhangt is of het slachtoffer als 'partiy in het strafproces 
dient te worden beschouwd, met een (rechts)positie die even sterk is als die van de verdachte. Zo 
is in Belgie, mede naar aanleiding van de zaak Dutroux en naar aanleiding van de invoering van 
de Wet Franchimont" aangevoerd, dat slachtoffer en verdachten zo veel mogelijk op den lijn dienen 
te worden gesteld. Dit zou onder meer tot gevolg dienen te hebben dat het slachtoffer voor wat 
betel het recht op inzage van de processtukken gelijk dient te worden gesteld aan de verdachte.' 

Hoewel er op het eerste gezicht veel voor een dergelijke gelijkstelling te zeggen valt, heeft dit 
belangrijke nadelen. In de eerste plants bestaat dan het gevaar dat het slachtoffer, in sterkere mate 
dan nu het geval is, 'onder vuur' komt te liggen, omdat deze door de 'verdediging' als opponent 
zal worden beschouwd. Hierdoor wordt het slachtoffer extra kwetsbaar en is de kans op secundaire 
victimisatie groot." Een tweede nadeel is, dat de 'transformatie' van het strafproces in een drie 

50 Zie M. Groenhuijsen, a.w. (1996), p. 163-176. 
51 A .w. 
52 Zie N.J.M. Kwakman a.w. 
53 Zie ook M.S. Groenhuijsen, Mensenrechten van slachtoffers van delicten en verdachten in het strafproces, in: 

C.H. Brants, C. Kelk en M. Moerings (red), Er is meer. Opstellen over mensenrechten in internationaal en 
nationaal perspectief (Swart-bundel), Deventer 1996, p. 169-179. 

54 Zie het hoofdstuk betreffende de kernprofielen van de deelnemers aan het strafgeding (Algemeen Deel par. 5). 
55 Wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek 

en het gerechtelijk onderzoek, Belgisch Staatsblad april 1998. 
56 Zie B. de Smet, De tendens tot overaccentuering van het slachtoffer in het strafproces, Panopticon 1998, p. 

387-396, i.h.b. p. 389. 
57 Zie voor een meer uitgebreide onderbouwing van dit standpunt: M.S. Groenhuijsen, Conflicts of Victims' 

Interest and Offenders' Rights in the Criminal Justice System, a European Perspective, in: Ch. Sumner, M. 
Israel e.a. (eds), International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium, Canberra 



244 De positie van slachtoffers in het strafproces 	 Bijzonder Deel 

partijen-systeem kan leiden tot een overaccentuering van de belangen van het slachtoffer, waardoor 
de aandacht van de strafreehter te veel wordt afgeleid van de verdachte. Zoals door Groenhuijsen 
is beargumenteerd kan bovendien bij een dergelijke transformatie, waarbij het slachtoffer vergaande 
rechten krijgt, de effectuering van minder vergaande rechten in het gevaar komen." Wij zijn er 
daarom geen voorstander van om het slachtoffer ale gelijkwaardige procespartij te beschouwen." 

4. Specifieke vraagstukken (1): de wenselijkheid van de invoering van een 'action direete' 

In de voorgaande paragrafen is een natal uitgangspunten geformuleerd betteffende de positie van 
het slachtoffer in het strafproces. In de volgende paragrafen wordt aan de hand van enkele specifieke 
vraagstulcken de vraag opgeworpen in hoeverre een wijziging van het geldende recht wenselijk 
is. Daarbij komt eerst een vraagstuk aan de orde dat al kort is aangestipt in paragraaf 2.2.3, nl. de 
vraag of niet het slachtoffer meer invloed dient te hebben in de vervolgingsbeslissing door een 
action directe in te voeren. 

De mogelijkheid van een dergelijke 'action directe' bestaat in verschillende landen (onder andere 
in Franlcrijk en in Belgie)." Bovendien voorzag het Benelux ontwerp-verdrag over het slachtoffer 
in het strafproces in de mogelijlcheid van een 'action directe'. Het ontwerp-verdrag, dat stamde uit 
de jaren zeventig, was echter juist hierom omstreden en is uiteindelijk in het ontwerpstadium blijven 
steken.6I  

Zoals hiema nl blijken zijn wij geen voorstander van de invoering van de mogelijkheid van 
een 'action directe' Omdat een dergelijke 'action directe'echter op het eerste gezicht wel belangrijke 
voordelen heeft, gaan wij er wat dieper op in. Daarbij volgen eerst enkele rechtshistorische 
opmerlcingen. 

In het verleden heeft Nederland al korte tijd ervaring opgedaan met de 'action directe', toen hier 
in 1811, tijdens de Franse inlijving, de Code d'Instruction Criminelle werd ingevoerd. Bij de tot-
standkoming van het Nederlandse Wetboek van Strafvordering van 1838 is echter nadruldcelijk 
gekozen voor het vervolgingsmonopolie van het OM, een keuze die werd gehandhaafd in ons hui-
dige Wetboek van Strafvordering (uit 1926)." In de Memorie van Toelichting op dit laatste wetboek 
werd gesteld: 

1996, p. 163-176, i.h.b. p.170. 
58 MS. Groenhuijsen, Victims' Rights in the Criminal Justice System: a Call for more Comprehensive 

Implementation Theory, 'in J.J.M. van Dijk, R.G.H. van Ream, J.A. Wemmers (eds), Caring for Victims, 
selected proceedings of the 9th International Symposium on Victimology, Monsy,New York 1999, p. 85-114. 

59 Bij een Vansfommtie' van het strafproces in can drie partijen-systeem, ktumen bovendien de belangen van de 
diverse partijen (bijvoorbeeld die van het - OM en die van het slachtoffer) met elkaar botsen, hetgeen veel 
energie ken vergen van de rechter. Bij zalcen met meerdere slachtoffers kunnen bovendien de belangen van de 
slachtoffers met elkaar botsen. Zie B. De Smet, t.a.p. p.392. 

60 Zie hierover o.m. G.J.M. Corstens, Waarborgen rondom het vervolgingsbeleid, dissertatie, IImuiden 1974, p. 
8. KS. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding, dissertatie, Nijmegen 
1985, p. 289-291. 

61 Zie T.M. Schallcen, De rechtspositie van de benadeelde partij in het systeem van de Nederlandse strafvordering, 
DD 1980, p. 266-278. 

62 Zie T.M. Schalken, a.w., p. 269-272. 
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'De vervolging tot straf is eene daad van publiek recht; over het al dan niet vervolgen moet beslist worden 
naar de eischen van het algemeen belang; het oordeel daaromtrent moet niet aan bijzondere personen worden 
overgelaten, die zich uit den aard der zaak door geheel andere overwegingen zullen laten leiden, meer 
beheerscht zullen worden door een persoonlijk wraakgevoel, dan door gronden aan het algemeen belang 
ontleend. Vermeerdering van het aantal strafvervolgingen is ongetwijfeld weinig gewenscht; de toekenning 
van een vervolgingsrecht aan den benadeelde zou tot vervolgingen kunnen leiden in weinig beteekenende 
zaken (..) en bovendien eene bron kunnen openen voor chantage, die beter gesloten 

In de Memorie van Toelichting wordt er bovendien op gewezen, dat de wetgever zeer ruim om-
schreven strafbepalingen heeft aanvaard, in de veronderstelling 

'dat voorzichtig beleid van het openbaar ministerie de anders mogelijk bedenkelijke gevolgen zou weten 
te voorkomen. Bij zulke strafbepalingen is een in handen van particulieren gelegd vervolgingsrecht in hooge 
mate gevaarlijk.'" 

De bovenstaande citaten stammen uit het begin van deze eeuw. De laatste decennia is het straf-
(proces)recht echter steeds meer islachtoffergericht' geworden.' In verband met deze ontwikkeling 
lijkt er op het eerste gezicht veel voor te zeggen om wel de mogelijkheid van een 'action directe' 
in te voeren. Dit zou immers kuruien bijdragen aan de emancipatie van het slachtoffer, doordat 
het slachtoffer niet meer afhankelijk is van het OM, warmer het een vervolging wenst. 

Daar staat echter tegenover dat bij een 'action directe' niet het algemene belang bepaalt of er 
al dan niet een vervolging wordt ingesteld, maar de particuliere belangen van het slachtoffer, het-
geen willekeur tot gevolg kan hebben (zoals ook al in de bovenstaande passage uit de Memorie 
van Toelichting werd gesteld). Het zou dan bijvoorbeeld goed mogelijk zijn dat een burger die 
zich beledigd acht een strafvervolging tegen de (vermeende) dader instelt, ook al zou naar de 
maatstaven van het vervolgingsbeleid van het OM een vervolging niet opportuun zijn. Ook bestaat 
bij de invoering van een 'action directe' het gevaar dat burgers vervolgingen instellen tegen personen 
ten aanzien waarvan geen redelijk vermoeden van schuld (in de zin van art. 27 lid 1 Sv) bestaat. 

Hierbij dient te worden bedacht dat een strafvervolging diep kan ingrijpen in het leven van de 
verdachte. Wanneer men Iciest voor de invoering van een 'action directe', dienen daarom waarborgen 
te worden ingebouwd tegen lichtvaardige of willekeurige vervolgingen. Uit de ervaring die in 
andere landen is opgedaan met de 'action directe' blijkt echter, dat dit soort 'compenserende maat-
regelen' veel nadelen hebben en vaak het slachtoffer extra kwetsbaar maken. 

Dit laatste kan worden gelllustreerd door een vergelijking te maken met het Belgische, Franse en 
Duitse recht. In Belgie kan het slachtoffer op twee manieren een vervolging entameren. 
1. Allereerst kan hij bij de bevoegde onderzoeksrechter een klacht instellen en zich burgerlijke 

partij stellen. 66  Dit heeft tot gevolg dat een gerechtelijk onderzoek plaatsvindt. 

63 Bijlagen TK 1913-1914, nr. 3, p. 55. 
64 Bijlagen TK 1913-1914, nr. 3, p. 55. 
65 Zie par. 3. 
66 Vgl. art. 63 e.v. van het Belgische Wetboek van Strafvordering. De burgerlijke partijstelling is overigens alleen 

mogelijk in geval van een misdrijf of een wanbedrijf, vgl. art. 63Sv. Zie over de burgelijke partijstelling 
eveneens R. Verstraeten, Enige bedenlcingen omtrent de burgelijke partij en de hervorming van het strafpro- 
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2. In de tweede plants kan het slachtoffer de zaak door middel van een rechtstreekse dagvaarding 
voor het vonnisgerecht brengen (vgl art. 182 e.v. van het Belgische Wetboek van Strafvor-
dering). 67  

Van belang hierbij is dat recentelijk, bij de invoering van de Wet Franchimont, op sommige punten 
de positie van het slachtoffer is versterIct. Zo laeeg hij recht op inzage in het procesdossier") en 
het recht bijkomende onderzoeksdaden te vorderen." Voorts is er een wetsvoorstel aanhangig, 
waarin oak aan slachtofferorganisaties de mogelijkheid wordt gegeven namens het slachtoffer een 
strafvervolging op gang te brengen. 7°  Over de wenselijkheid van deze veranderingen zijn de me-
ningen verdeeld. Zo wijst De Smet erop dat teveel irunenging van slachtoffers (of van slacht-
offerverenigingen) uiteindelijk ten koste gaat van een efficiente en objectieve rechtshandhaving.' 
De Smet noemt onder meer als bezwaar dat, zodra het slachtoffer de zaak aanhangig maalct bij de 
onderzoeksrechter, het OM de mogelijIcheid mist am de oppottuniteit van de vervolgingsbeslissing 
te beoordelen. Hierdoor kan het vervolgingsbeleid worden doorIcruist.Hierbij moat wordenbeda.cht 
dat ook de rechter niet de mogelijIcheid heeft om de opportuniteit van de vervolging te beoordelen 
in het geval dat het slachtoffer de zaak aanhangig maakt bij de onderzoeksrechter. Het gevaar van 
lichtvaardige vervolgingen is reeel. Zo schijnt het in Belgie regelmatig voor te komen dat een schul-
denaar een gerechtelijk vooronderzoek opstart tegen zijn schuldeiser om op die ;nattier een uitstel 
van betaling te bewerkstelligen op grand van de regal 'le criminal tient le civil en eta.' 

Een ander probleem is dat de burgerlijke partij het risico loopt dat hij wordt veroordeeld in de 
kosten jegens de staat en/of jegens de beschuldigde, indien de burgerlijke partij in het ongelijk 
wordt gesteld (vgl. art. 369 van het Belgische Wetboek van Strafvordering).' Dit maalct het 
slachtoffer kwetsbaar. 

De Franse regaling betreffende het vervolgingsrecht van burgers heeft veel verwantschap met 
de hiervoor besproken Belgische regeling. 74  In art. 2j° 85 van de Code de Procedure Penale (CPP) 
wordt aan de rechtstreeks benadeelden (d.w.z. rceux qui ant personnellement souffert du dommage 
directement cause par l'infraction')" de mogelijkheid gegeven am op te treden als 'partie civilet. 

cesrecht, Panopticon 1996, p. 269-283. 
67 Daze rechtstreekse dagvaarding is alleen mogelijk bij overtredingen en wanbedrijven. Op welke manier de 

vervolging dient te warden geentarneerd hangt dus af van het type delict. Aileen bij wanbedrijven heeft het 
slachtoffer in beginsel de keuze tassel% een rechtstreelcse dagvaarding en can burgerlijke partijstelling. Dit kan 
echter anders liggen wanneer de dader voor het slachtoffer onbekend is, omdat het salchtoffer dan alleen via 
can burgerlijke partijStelling de strafvordering op gang kan brengen (zie R. Verstraeten, De burgerlijke partij 
en het gerechtelijk onderzoek, dissertatie, Antwerpen/Apeldoom 1990, p. 123). 

68 Art. 61 ter Belgisch Wetback van Strafvordering. 
69 Art. 61 quinquis Belgisch Wetboek van Strafvordering. 
70 Wetsvoorstel tot toekenning van can vertegenwoordgingsrecht aan slachtofferorganisaties (1598/1; Wets-

voorstel Landuyt). 
71 De Smet, tsp. p.396. 
72 Vgl. R. Merle en A. Vita, Trate de droit criminel, Parijs, Cujas 1988, deel II, p.376. Zia oak 12. Verstraeten, 

a.w., p. 454-459. 
73 Ook is in bepaalde gevallen can venrolging wegens lasterlijke aangifte mogelijk. 
74 Zie hierover am. Merle en Virtu, a.w. nr. 307 e.v., i.h.b. or. 316 en 31. 
75 Indian het slachtoffer is overleden kan dit recht ender omstandigheden oak door nabestaanden warden 

uitgeoefend (zie voor can overzicht van rechtspraak R. Verstraeten, De burgerlijke partij en het gerechtelijk 
onderzoek, Ilet slachtoffer in het strafproces, disseftatie, Antwerpen/Apeldoorn 1999, p. 427 (i.h.b. nt. 80) en 
p.429). Ook kunnen soms andere (rechts)personen, zoals belangengroeperingen can 'action civile' instellen (zie 
art. 2-1. CPP e.v.). 
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Men kan dit recht uitoefenen als het 'Ministere Public' de zaak vervolgt, maar de 'partie civile' kan 
ook zelf een vervolging tegen de 'beklaagde' instellen. Dit kan op twee manieren, nl. 
1. door een citation directe ('rechtsstreekse dagvaardingr of 
2. door een 'plainte avec constitution de partie civile (zie 85 CPP; vgl. ook de Belgische 'burgerlijke 

partijstelling voor de onderzoeksrechter' die hiervoor aan de orde is gekomen). 

In beide gevallen moet de partie civile in beginsel" wel een soort zekerheidsstelling storten in 
verband met de verhaling van de kosten die vermoedelijk nodig zijn voor de procedure (vgl. art. 
88 CPP). Ook bij deze regeling loopt het slachtoffer dus financieel risico warmer hij gebruilc maalct 
van de mogelijIcheid om een vervolging tegen de beklaagde in te stellen. 

Voor wat het Duitse recht betreft is vooral het instituut van de Nebenklage en de Privatklage 
van belang. Bij de Nebenldage gaat het om situaties waarin de overheid een strafvervolging 
aanhangig is gemaakt tegen de verdachte. Het slachtoffer kan dan (mits aan bepaalde voorwaarden 
voldaan is)" door middel van een 'AnschluBerklarung' bewerkstelligen dat hij als 'Nebenklager' 
wordt aangemerkt. Het gaat hierbij om een soort van voeging in de procedure, waarbij het 
slachtoffer zelfstandig bevoegdheden kan uitoefenen, die normaliter alleen aan de Staatsanwalt 
toekomen." Zo heeft de Nebenklager op grond van paragraaf 397 StrafprozeBordnung onder meer 
het recht om, ook als hij als getuige wordt gehoord, aanwezig te zijn bij de terechtzitting, om een 
rechter te wraken en om vragen te stellen aan de verdachte. Tevens heeft hij het 'Beweisan-
tragsrecht', hetgeen kort gezegd neerkomt op het recht om bewijsmateriaal aan te dragen. 
Men spreelct van een Privatklage wanneer door een particulier een strafvervolging wordt ingesteld. 
Een dergelijke 'Privatklage' is bij een beperkte groep delicten mogelijk, zoals huisvredebreuk, 
belediging, mishandeling en zaaksbeschadiging.' Bij veel van de 'Privatklagedelikten' geldt als 
voorwaarde voor een rechtsgeldige 'Privatklage' dat eerst (tevergeefs) een bemiddelingspoging 
(de zgn. Siihneversuch) is ondernomen. De procedure is als volgt. Is er een 'Anklageschrift' 81  
ingediend, clan doet de rechter eerst een summier onderzoek naar de rechtsgeldigheid van de 
Privatklage.' Daarna wordt de beschuldigde van de ldacht op de hoogte gesteld waarbij hij het 

76 Vgl. het arrest Laurent-Atthalin (Chambre criminelle 8 december 1906, o.a. gepubliceerd in J. Pradel en A. 
Varinard, Les grands arrets du droit criminel, deel 2 (Le proces, La sanction) 1998, p. 40-52, mat. Pradel). 

77 Deze regel leidt uitzondering in geval de partie civile rechtsbijstand heeft verlcregen. 
78 Zo dient onder meer te zijn voldian aan de voorwaarden die zijn vervat in par. 395 StrafprozeBordnung (Stp). 
79 Zie T. Kleinlcnecht/K. Meyer/L. Meyer-Goner, StrafprozePordnung (afgekort als Kleinknecht/Meyer-

GoPner), Milnchen 1997, p. 1158. 
80 Zie par. 374 StrafprozePordnung (Stp). Bij de voornoemde Privatklage-delicten vervolgt de Staatsanwalt 

alleen, wanneer dat gezien het algemene belang opportuun is. Dit is dus een uitzondering op het in Duitsland 
geldende legaliteitsbeginsel. Zie T. Kleinlcnecht/K. Meyer/L. Meyer-Goner, StrafprozePordnung (afgekort 
als Kleinknecht/Meyer-GoPner), Milnchen 1997, p.1126, aantekening 1. Zie ook par. 376 Stp. Behalve de 
Privatklage bestaat er ook de zgn. Nebenldage: wanneer er al een vervolging tegen de verdachte aanhangig is 
kan het slachtoffer (mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan) bewerIcstelligen dat hij als Nebenklager'wordt 
aangemerkt. Het gaat hierbij om een soort van voeging in de procedure, waarbij het slachtoffer zelfstandig 
bevoegdheden kan uitoefenen die normaliter alleen aan de Staatsanwalt toekomen (Zie Kleinlcnecht/ Meyer-
Goker, a.w, p. 1158). Op grond van par. 397 heeft de Nebenldager onder meer het recht om aanwezig te zijn 
bij de terechtzitting (dit geldt ook als de Nebenklager tevens als getuige wordt gehoord), om een rechter te 
wraken en om vragen te stellen. Tevens heeft hij het 'Beweisantagsrecht hetgeen kort gezegd neerkomt op het 
recht om bewijsmateriaal aan te dragen. Zie nader over de Nebenldage: Kleinknecht/ Meyer-Goner, a.w, p. 
1158 e.v. 

81 Het gaat hierbij om het formulier waarmee de 'Privatklage' wordt geinitieerd. 
82 Zie par. 382 Stp. Zie voorts Kleinlcnecht/ Meyer-Goner, a.w, p. 1141. 



248 De positie van slachtoffers in het strafrroces 	 Bijzonder Deel 

recht heeft om binnen een bepaalde termijn hiertegen Einwendungen (bezwaren) in te brengen. 
Is aan alle vereisten voor een rechtsgeldige klacht voldaan en lijkt er can voldoende mate van schuld 
aanwezig te zijn ten aanzien van de 'Beschuldigter, dan volgt er een inhoudelijke behandeling van 
de zaak (het zgn. Hauptverfahren)." Bij dit Hauptverfaluen gelden, behoudens enkele uitzonde-
ringen, de normale procesrechtelijke regels. De Privatklager kan dezelfde rechtsmiddelen instellen, 
die bij 'gewone procedures door de Staatsanwalt kunnen worden aangewend. 

Voor burgers is het instellen van een 'Privatklage' Met geheel zonder risico's. Zo kan de 
Privatklager veroordeeld worden in de proceskosten, waarbij hij ook kosten moet betalen die door 
de beschuldigde zijn gemaalct." Ook heeft de beschuldigde onder omstandigheden het recht om 
een 'Widerldage' te verzoeken: daarbij wordt de 'Privaticlagef op zijn beurt beschuldigde'. lit kan 
zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een vechtpartij aanleiding is geweest tot de 'PrivatIdage en 
de Hager en beschuldigde ellcau over en weer beschuldigen van mishandeling. In zo'n geval kan 
de 'Privatklager' dus (bijna letterlijk) in het verdachtenbankje belanden, waarbij overigens behalve 
de Widerklage nog steeds wet de oorspronkelijke PrivatIdage door de rechter wordt behandeld." 

Door de risico's die de Privatldager loopt (o.a. de veroordeling in de proceskosten) worden 
lichtvaardige vervolgingen voor een belangrijk deel tegengegaan. De risico's maken de 'Privat-
klagers echter we! kwetsbaar. Gezien het risico dat het slachtoffer loopt lijkt ons in de Nederlandse 
situatie het stelsel van art. 12 Sv voordeliger voor het slachtoffer. 

Wellicht dat in incidentele gevallen de mogelijkheid van een 'action direct& enige winst oplevert. 
Deze winst weegt echter niet op tegen de nadelen die de 'action directe' in veel gevallen heeft. 
Hierbij moet wordenbedacht dat het slachtoffer in het geldende recht at de mogelijkheid heeft door 
middel van een beklag tegen niet (verdere) vervolging een vervolging van de verdachte te bewerk-
stelligen. Geeft men bovendien aan het slachtoffer een spreekrecht (zie paragraaf 6) en het recht 
om stulcken toe te voegen aan het dossier (zie paragraaf 5), dan is hij at in belangrijke mate in staat 
invloed uit te oefenen op de (straf)zaak tegen de verdachte, terwij1 de complicaties die een 'action 
civile' mee kan brengen worden vermeden. Wij zijn dus per saldo geen voorstander van de invoe-
ring van een 'action directe'. 

In dit verband is het van belang dat door de European Forum for Victim Services als basis-
principe is gesteld: 

'the acceptance of responsibility by the State should be recognised as a fundamental right of victims of crime, 
and no attempts should be made to erode this by returning the responsibility for decision making to victims." 

83 Vgl. par. 383 Stp. 
84 Zie par. 471 Stp. 
85 Zie par. 388 Stp. Zie voarts Kleinlcnecht/ Meyer-Goner, a.w., p. 1149. 
86 Zie de Statement of Victims's rights in the process of criminal justice, Principles for the establishment of 

victims's rights, item 4, opgesteld door de European Forum for Victim Services. Zie voor een uitgebreid over-
zicht van de bezwaren tegen een 'citation directe M.S. Groenhuijsen, a.w. (1985), p. 289-291; K.D. Lanne-
mann, Vrouwenmishandeling strafrechtelijk afgedaan7 Strafrechtelijke regulering van mannelijk geweld tegen 
vrouwen in de privesfeer, dissertatie, Deventer 1996 p. 230-235. Vgl. [evens G.J.M. Carstens, Het Nederlands 
strafprocesrecht, Arnhem 1999,71-72. 
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5. Specifieke vraagstukken (2): de wenselijkheid van een uitbreiding van het recht op 
informatie en een verankering van dit recht in het Wetboek van Strafvordering" 

Het recht op informatie is naar geldend recht neergeslagen in het wetboek van strafvordering (art. 
51f Sv) en in de zogenaamde Richtlijnen-Terwee." Het is opvallend dat in deze bepalingen het 
subjectieve recht van het slachtoffer is omschreven als een verplichting voor politie en justitie. 
Voorgesteld wordt om daarin verandering te brengen. De erkenning van het slachtoffer als een 
direct betrokkene in het strafgeding, met een eigen procespositie en met belangen waarmee in de 
procedure rekening moet worden gehouden, brengt met zich mee dat diens rechten zonder de om-
weg van verplichtingen opgelegd aan anderen in de regelgeving herkenbaar moeten zijn. Het recht 
op inlichtingen - omtrent de strafrechtelijke procedure, omtrent mogelijIcheden tot schade-
vergoeding, omtrent de voortgang van de strafzaak, inclusief vervolgingsbeslissingen, e.d. - dient 
in het wetboek te worden verankerd. Een tweede wijziging sluit bier nauw bij aan. Naar geldend 
recht is de aanspraak op informatieverstreldcing door justitiele autoriteiten gekoppeld aan - en dus 
afhankelijk van - de status van benadeelde partij. Dat wil zeggen dat het recht op informatie alleen 
bestaat in situaties waarin de door het delict gedupeerde persoon materiele of inunateriele schade 
heeft geleden en te kennen geeft die binnen het strafgeding te willen verhalen op de verdachte. Dat 
perspectief is naar ons oordeel te beperkt. Ook slachtoffers die geen aanspraak willen malcen op 
financiele genoegdoening dienen op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen in de 
strafzaak. 

6. Specifieke vraagstukken (3): een spreekrecht voor slachtoffers? 

6.1 Terminologie 

In de inleiding op dit hoofdstuk is de vraag opgeworpen of aan slachtoffers een spreelcrecht dient 
te worden toegekend. Hiermee wordt gedoeld op het recht om, tijdens het vooronderzoek en/ of 
tijdens de terechtzitting en/of in andere fasen van het proces, een verklaring af te leggen die ter 
kennis komt van de rechter en/of de Officier van Justitie. 

Er bestaan verschillende soorten spreelcrecht, nl. 
a. Een spreelcrecht i.v.m. het onderzoek naar de feiten waarvan de verdachte beschuldigd wordt. 

In dit verband is het van belang dat het slachtoffer op dit moment niet het recht heeft om als 
getuige ter terechtzitting op te treden. Of hij als getuige gehoord wordt, hangt af van de opstel-
ling van het OM, de verdediging en de rechter. Toch kan een slachtoffer wel de behoefte hebben 
zich ter terechtzitting (of op een ander moment in het strafproces) een verklaring af te leggen 
over de tenlastegelegde feiten. Bijvoorbeeld omdat het slachtoffer specifieke informatie heeft, 
die naar het oordeel van het slachtoffer tijdens het vooronderzoek onvoldoende naar voren is 
gekomen. 

87 Deze paragraaf is geschreven door M.S. Groenhuijsen. 
88 Richtlijn Slachtofferzorg bij landelijke inwerkingtreding Wet-Terwee d.d. 23 maart 1995, Stcrt. 65. 
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b. Een spreelcrecht over de gevolgen die het venneende strafbare feit heeft gehad voor het slacht-
offer. In de Angelsalcsche landen wordt in dit verband ook wel van een victim impact statement 
gesproken. 

c. Fen derde soort spreekrecht is het recht een verklaring af te leggen over de gewenste reactie 
op het strafbare felt (bijvoorbeeld over de hoogte van de straf). In Angelsaksische landen wordt 
in dit verband wel gespreken van een victim statement of opinion." 

6.2 Geldend recht 

Hoewel op dit moment al wel (o.a. door de rechtbank Amsterdam) wordt geexpirimenteerd met 
het toekennen van spreekrecht aan slachtoffers," lcurmen slachtoffers van strafbare feiten nog op 
geen van dew bovengenoemde soorten spreelcrecht aanspraak maken. Weliswaar is de politie op 
grond van de richtlijn Terwee verplicht om op zorgvuldige wijze de aangifte van het slachtoffer 
op te nemen en bij de aangifte (onder meer) informatie te verzamelen over de schade die het 
slachtoffer heeft geleden.' In de pralctijk is echter het proces-verbaal tarnelijk surnmier op rift punt 
Bovendien Ican het slachtoffer de behoefte hebben om ook over andere zaken dan de geleden schade 
informatie te verschaffen aan de justitiele autoriteiten (zo 'can het slachtoffer over specifieke infor-
matie beschildcen over het gevaar van recidive, hetgeen relevant kan zijn wanneer er een beslissing 
moet warden genomen over een eventueel voorarrest). Voorts lumen slachtoffers ook bij een 
voeging als benadeelde een verklaring afleggen tijdens de terechtzitting. Strikt genomen kunnen 
zij dan echter alleen die zaken naar voren brengen, die rechtstreelcs van belang zijn voor de schade-
vergoeding die door het slachtoffer is gevorderd. Bovendien is een voeging als benadeelde Lang 
niet altijd zinvol. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de bepaling van de schade te complex is om 
via een voeging af te worden gedaan. n  

Verder voert het OM tegenwoordig vaak v6Or de zitting zgn. slachtoffergesprekken met het 
slachtoffer." In sommige arrondissementen is het gebruikelijk dat een, door de behandelende Ov.I 
en het slachtoffer ondertekend verslag van dat gesprek als processtuk wordt gevoegd in het 

89 In de Amerikaanse literatuur wordt de term 'victim impact statement oak wel in ruimere zin gebruikt, waarbij 
deze de drie bovengenoemde vomien van spreelcrecht omvat. Behalve de term 'victim impact statement bestaat 
Cr oak de term 'victim impact evidence'. Hierbij gaat het niet alleen om verklaringen van het slachtoffer, maar 
bijvoorbeeld oak om verklaringen van de 'prosecution' over de gevolgen die het strafbare felt voor het 
slachtoffer heeft gehad. 

90 Zie NRC 3 november 1999, p. 6. Volgens het Icrantenbcricht wordt door de Amsterdarnse rechtbank 'met enige 
regelmaar gehoor gegeven aan het verzoek van slachtoffers en nabestaanden om het woord te kunnen voeren 
in de rechtszaal. 

91 Voorts dient de politic tevens in het proces-verbaal van aangifte andere relevante infommtie over het 
slachtoffer te vermelden (bijvoorbeeld of het siachtoffer op de hoagie gehouden wenst te warden over de gang 
van zaken en of het slachtoffer in het kader van het strafproces zijn schade vergoed wenst te lcrijgen). Wanneer 
deze informatie niet is opgenomen in het door de politic opgemaakte proces-verbaal of niet meer actueel is, 
dient het OM bij het slachtoffer deze informatie in te winnen.Zie de richtlijn Terwee, Stcrt. 26 maart 1993 en 
16 juli 1993, nr. 3 A sub 1 en 3 en B sub 10. 

92 Vgl. Y. Heslinga, Het slachtoffer heeft recht op eigen verhaal, Proces 1999, p. 131-132. 
93 Op grond van de richtlijn Terwee dient het OM in geval van een emstig delict aan het slachtoffer te vragen of 

hij prijs stelt op een gesprek met tie behandelende OW voorafgaand aan de zitting. Zie richtlijn Terwee nr. 3 
B sub 9. 
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strafdossier." Bovendien komt het regelmatig voor dat door medewerkers van het Buro Slacht-
offerhulp een soort slachtofferrapport wordt opgemaalct, vergelijkbaar met een reclasseringsrapport 
over de verdachte." Ook dat rapport kan aan het dossier worden toegevoegd. Maar het slachtoffer 
moet maar afwachten wat er ter terechtzitting met zo'n rapport gebeurt. 

Tenslotte heeft het slachtoffer ook (beperkte) mogelijlcheden om zijn kant van het verhaal naar 
voren te brengen, als hij als getuige wordt gehoord. Maar strilct genomen mag hij dan alleen 
antwoorden op de gestelde vragen. Sommige rechters geven daarbij het slachtoffer veel ruimte, 
maar andere niet. In de huidige situatie hangt het dus in grote mate van de opstelling van de rechter, 
en van het OM (die vaak in het requisitoir aandacht besteedt aan het leed dat het slachtoffer heeft 
ondervonden) in hoeverre het slachtoffer de gelegenheid heeft zijn kant van het verhaal naar voren 
te brengen. 

6.3 Context van de wettelijke regeling; Internationale ontwikkelingen 

Nederland lijkt op dit punt achter te lopen bij de internationale ontwildcelingen. Zo wordt in de 
in paragraaf 2 genoemde aanbeveling van de VN tot op zekere hoogte een spreekrecht wordt bepleit. 
De aanbeveling luidt voor zover van belang: 

'The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of victims should be facilitated 
by 

(....) 

(b) Allowing the views and concerns of victims to be presented and considered at appropriate stages of the 
proceedings where their personal interests are affected, without prejudice to the accused and consistent with 
the relevant national criminal justice system'. 96  

Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen' is tevens door de European Forum for Victim Services 
in 1996 een 'statement of victims's rights in the process of criminal justice' gepubliceerd", waarin 
onder meer het recht 'to provide information' is vervat. Volgens de 'statement' dient het slachtoffer 
in de gelegenheid te zijn om deze informatie rechtstreeks ('directly') te verschaffen aan de politie 
en aan 'police and prosecution sevices who are responsible for decisions'." Over de aard van de 
informatie en over de doeleinden van de informatieverschaffing wordt in de 'statement' het volgende 
gesteld: 

Victims frequently feel that they have information which is ignored by the authorities because it does not 
form part of the specific evidence needed to prove the case. This problem may be less acute in an inquisitorial 

94 In het parket Roermond is beleidsregel dat vooraf aan het slachtoffer wordt medegedeeld dat een verslag wordt 
opgemaalct dat in het strafdossier komt. Zie K.P.J. Janssen, H.J.M. Bours, V.N.F.M. Vossen, Notitie van het 
arrondissementsparket Roermond 'unit strafzaken', Slachtoffer in Beeld, Op weg naar een fatsoenlijke slacht-
offerbejegening door het Openbaar Ministerie', (Notitie van het arrondissementsparket Roermond 'unit 
strafzaken'), Roermond 1998, niet gepubliceerd, p. 2 en 3. 

95 Zie de Discussienota over Slachtofferverklaring, opgesteld door slachtofferhulp Nederland in 1998, p. 2. 
96 A/res/40/34 (door de General Assembly aangenomen in 1985) item 6b. 
97 Zie par. 2.1. 
98 Zie hierover de binnenkort te verschijnen publicatie van de keynote lezing van M. Groenhuijsen, 'Trends in 

Victimology in Europe with special Reference to the European Forum for Victim Services' (lezing gehouden 
in Kyoto op 26 juni 1999). Op zichzelf heeft deze statement geen bindende werking voor staten, maar het is 
desondanks, gezien de samenstelling van het forum, een richtinggevend document. 

99 In de statement is niet het recht vervat rechtstreeks aan de rechter informatie te verschaffen. 
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system of justice. In all jurisdictions, victims should be able to provide information, in their own words, 
directly to the police and prosecution services who are responsible for decisions. The information may include 
the extent of the financial, physical or emotional damage caused by the crime, the existence (..) of any prior 
or continuing relationship with the offender, and any fears for personal safety or intimidation from the 
offender. Victims should be free to include any information they wish, although they should recognize that 
the information will be disclosed to the defendant and can be challenged if necessary.' 

In dit verband kan verder worden gewezen op de voomoemde aanbeveling van de Raad van Europa 
uit 1985. '°° In deze aanbeveling wordt weliswaar Met met zoveel woorden het spreelcrecht voor 
slachtoffers genoemd, maar er wordt wel gesteld dat de rechter bij een beslissing over de bestraffing 
van de verdachte, de beschikking moet hebben over informatie over de schade die het slachtoffer 
heeft geleden. 1°1  

Gezien de voomoemde intemationale ontwikkelingen lumen wij er waarschijnlijk niet ornheen 
om in de toekomst (in ieder geval in beperkte mate) een spreelcrecht voor slachtoffers in te voeren. 
Vanwege de nadelen van het spreelcrecht (o.a. het gevaar voor secundaire victimisatie) is hierbij 
echter wet grote behoedzaamheid geboden (vvij komen hierop terug in paragraaf 6.7 en 6.8). 

6.4 Rechtsvergelijking; Eon Ma op het Amerikaanse recht 

Omdat in de Verenigde Staten al ruime ervaring is opgedaan met een spreelcrecht voor slachtoffers 
is het interessant een vergelijking te maken met het Amerikamise recht. Wel is daarbij voorzich-
tigheid geboden gezien de verschillen die bestaan tussen de te vergelijken rechtstelsels. Zo heeft 
in de Amerikaanse rechtspraak over de slachtofferverklaring een belangrijke ml gespeeld dat de 
Verenigde Staten de doodstraf kennen en dater ook sprake kan zijn van juryrechtspraak. Ondanks 
deze verschillen laumen wij veel van het Amerikaanse recht leren. Interessant is bijvoorbeeld dat 
er in de tweeenvijftig jurisdicties die de VS kent, verschillende regelingen bestaan omtrent de 
slachtofferverklaring, die onderling op belangrijke punten van ellcaar verschillen. Bestudering van 
deze verschillende regelingen laat zien dat men, ook wanner men ervoor kiest een spreelcrecht 
voor slachtoffers in te voeren, nog verschillende kanten nit kan gaan. 

6.3.1 Enkele algemene opmerkingen over victims rights in het Amerikaanse recht 

Het spreelcrecht (in de VS de 'right to be heard' genoemd) hangt nauw samen met andere 'victim 
rights', zoals het recht op schadevergoeding (restitution). Via de slachtofferverklaring kan het 
slachtoffer proberen een vergoeding te krijgen voor de materiele en immateriele schade die is 
veroorzaalct door het delict (wat bij ons via de Wet Terwee gaat). Maar het 'right to be heard' kan 
ook met andere doeleinden worden gebruilct. Zo is het in verschillende staten mogelijk dat een 
slachtoffer door middel van een 'victim statement of opinion' aan de rechter aanbevelingen doet 
over de hoogte van de straf. 

100 Aanbeveling R (85)11. 
101 Item 012 van de aanbeveling luidt 'All relevant information concerning the injuries and losses suffered by the 

victim should be made available to the court in order that it may, when deciding upon the form and quantum 
of the sentence, take into account: - the victim's need to compensation; - any compensation or restitution made 
by the offender or any genuine effort to that end. Zie verder ook item A4, waarin wordt gesteld: 'In any report 
to the prosecuting authorities the police should give as clear and complete a statement as possible on the 
injuries and losses suffered by the victim.' 
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Dit soort 'victims rights' zijn vooral in de jaren tachtig tot ontwildceling gekomen, onder invloed 
van de Amerikaanse slachtofferbeweging. Behalve het 'right to be heard' en het recht op schade-
vergoeding ('restitution') bestaan er nog verschillende andere victims rights, zoals het recht op: 
a. informatie over zaken die verband houden met de strafzaak van de verdachte (de 'right to 

notice'); 
b. het recht om strafzaken bij te wonen ('right not to be excluded'); 
c. het recht dat ook vanuit het oogpunt van het slachtoffer het proces 'without undue delay' wordt 

gevoerd; 
d. het recht dat de justitiele autoriteiten rekening houden met de veiligheid van het slachtoffer (de 

'right to have safety considered') 
e. het recht van het slachtoffer op 'appropriate notice of their rights in the process' (een voorlichting 

over de rechtspositie van het slachtoffer). 

Deze rechten zijn vervat in verschillende rechtsbronnen. Allereerst zijn, vanaf de jaren tachtig, 
de afzonderlijke staten ertoe overgegaan om in hun constitutie (en/of andere regelgeving) rechten 
van slachtoffers neer te leggen. Bovendien is op federaal niveau wetgeving ingevoerd, die beoogt 
slachtoffers van strafbare feiten te beschermen, zoals de Victim Restitution Act uit 1995. Voorts 
is de kans reeel dat in de nabije toekomst een amendement tot stand komt op de Amerikaanse 
Constitutie, waarin de voornoemde 'victims rights' zijn neergelegd. Op dit moment is er een voorstel 
tot een dergelijk amendement aanhangig, dat een vrij brede politieke steun geniet. 

6.3.2 Voor wie gelden de victim rights? 

De rechten uit het voorgestelde amendement gelden niet zonder meer voor alle slachtoffers van 
strafbare feiten. Zo ziet het voorgestelde amendement alleen op slachtoffers van geweldsdelicten 
'a victim of a crime of violence, as these terms may be defined by law 1 . 1°2  Wie slachtoffer is van 
een simpele diefstal, waar geen geweld aan te pas komt, heeft dus geen aanspraak op de rechten 
uit het amendement. 

Wel blijkt uit de toelichting op het voorgestelde amendement, dat de term 'violence' ruirn moet 
worden uitgelegd. Zo wordt gesteld dat ook sexuele delicten waarbij geen rechtstreeks geweld is 
gebruilct (buy. sexueel misbruik van minderjarigen) ook als 'crime of violence' worden beschouwd, 
omdat in dat soort situaties de minderjarige vaak wel bang zal zijn geweest voor potentieel geweld 
en omciat uit de trauma's die deze minderjarigen oplopen blijkt dat het tnisbruik afgedwongen 

Hoe ruim precies de termen 'victim' en 'crime of violence' moeten worden uitgelegd, wordt door 
de opstellers van het amendement niet aangegeven. Het is de bedoeling dat deze termen in de 
rechtspraak nader worden ingevuld. Bovendien kunnen, zo wordt in de toelichting op het amen-
dement gesteld, ook staten in hun wetgeving definities opnemen van de begrippen 'victim' en 'crime 
of violence'. 

Ook als het slachtoffer niet kan worden gezien als 'a victim of a crime of violence' in de zin van 
het voorgestelde amendement, is het nog steeds mogelijk dat hij (ook wanneer het amendement 

102 Zie sectie 1 van de S.J. Res. 3 (tekst van 19 januari 1999). 
103 Zie hierover o.m. de toelichting op de 'amendement to the constitution of the United States to protect the rights 

of crime victims' (S.J. Res 44), Senate 2d Session 105 409 (12 oktober 1998) (ftp<ftploc.gov/ pub/ thomas/ 
cp105/sr409.txt), p. 19. 
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zal zijn ingevoerd) op grond van andere wetten een beroep doen op bepaalde rechten. Welke rechten 
dat precies zijn kan per staat verschillen. Dit wordt hieronder nader uitgewerkt, waarbij wij ons 
concentreren op het 'right to be heard'. 

6.3.3 Voorbeelden van regelingen over de 'right to be heard' 

Op dit moment hebben slachtoffers in alle tweeenvijfig jurisdicties tot op zekere hoogte een 'right 
to be heard'." Per jurisdictie kan het echter verschillen: 
a. voor Me de 'right to be heard' geldt; 
b. in welke fasen in het strafproces het slachtoffer een slachtofferverklaring mag afieggen 
c. in welke vorm de slachtofferverklaring Ican worden afgelegd; 
d. welke inhoud de verklaring mag hebben; 
e. welke rechten de verdediging heefl m.b.t. de slachtofferverklaring; 
f bij welke soon strafbare feiten een slachtofferverklaring is toegelaten. 

Op deze zes aspecten wordt hieronder nader ingegaan, waarbij voorbeelden worden gegeven van 
regelingen die in de verschillende jurisdicties bestaan. 

ad a. De personen voor wie de 'right to be heard' geld! 
Behalve voor de rechstreeks benadeelde kan de right to be heard ook voor andere personen gelden. 
Bijvoorbeeld ook voor een neighborhood association.' In veel staten kunnen niet alleen volwas-
senen, maar ook kinderen een slachtofferverklaring afleggen, ongeacht hun leeftijd. Voor hen be-
staan speciale formulieren. 

Is de groep personen die eon slachtofferverklaring kunnen afieggen veelal erg ruim, soms zijn or 
wel beperlcingen, ook daar waar men ze niet verwacht. In Rhode Island bijvoorbeeld is de definitie 
van het be grip 'victim' zodanig, dat het slachtoffer van eenpoging tot verkrachting geen spreekrecht 
heeft, wanneer bij deze poging geen fysiek letsel is ontstaan.' Iemand kan namelijk alleen als 

104 Een belangrijk voorbeeld van een federate wet waarin de 'right to be heard' is vervat is de Victim Rights 
Clarification Act uit 1997; zie verder ook de Federal Crime Act uit 1994 en de Federal Rules of Evidence 32 
c. Zie ook de Child Protection Act uit 1990 waarin kinderen het recht wordt gegeven om, op een tnanier die 
past bij bun ontwildcelingsniveau, 'victim impact statements' af te leggen, bijvoorbeeld door gebruik te maken 
van een tekening. Zie voor een overzicht van de regels betreffende de 'right to be heard' in de verschillende 
staten: De Victims' Rights Sourcebook: A Compilation and Comparison of Victims's Rights Laws, Arlington, 
VA: National Victim Center 1996, o.a. gepubliceerd op intemet (http://www.ncvs.org/law/SBOOKJvh9.htm).  

105 Zie bijvoorbeeld art. 13-4401.01 (betreffende de Victims' rights for neighborhood associations) van de 
Criminal Code van Arizona, waamit volgt dat onder omstandigheden deze neighborhood associations het 'right 
hebben to be heard. Wanneer het slachtoffer mindetjarig is, hebben in het algemeen de ouders en/of de voogd 
het spreelcrecht. Is het slachtoffer omgekomen ten gevolge van een levensdelict dan kom de 'right to be heard' 
vaak toe arm de nabestaanden. 

106 Zie de general laws of Rhode Island, titel 12 (Criminal procedure), Chapter 28 (Victim's rights ). Daarin is 
bepaald over het 'right to address court prior to sentencing':(a) Prior to the imposition of sentence upon a 
defendant who has been adjudicated guilty of a crime in a trial, the victim of the criminal offence shall be 
afforded the opportunity to address the court regarding the impact which the defendant's criminal conduct has 
had upon the victim. The victim shall be permitted to speak prior to counsel for the state and the defendant 
making their sentencing recommendations to the court and prior to the defendant's exercise of his or her right 
to address the court. (b) For the purposes of this section, a 'victim' is one who has sustained personal injury or 
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'victim' het spreekrecht uitoefenen als er sprake is van 'personal injury' of 'loss of property directly 
attributable to the felonious conduct of which the defendant has been convicted'. Men kan zich 
afvragen of deze definitie van het begrip 'victim' wel zo goed doordacht is. 

Ook gedetineerden worden op het punt van het spreekrecht in sommige staten achtergesteld bij 
andere burgers. Op zichzelf is het nog wel begrijpelijk dat personen die in verband met de des-
betreffende strafzaak van hun vrijheid zijn beroofd, uitzonderd worden van het spreekrecht. Er 
valt bijvoorbeeld veel voor te zeggen dat wanneer vader en moeder samen gedetineerd zijn bij een 
incestzaak, de moeder niet het recht heeft om namens haar minderjarige dochter een slachtoffer-
verklaring af te leggen. In somrnige staten zijn echter gedetineerden ook uitgesloten van het 
spreelcrecht wanneer hun eigen strafzaak totaal geen verband houdt met het strafbare feit waarvan 
zij slachtoffer zijn. In Arizona geldt bijvoorbeeld dat het spreelcrecht niet geldt voor personen 'in 
custody for an offence', ongeacht of dit strafbare feit sarnenhangt met het feit waarvan de verdachte 
wordt beschuldigd.' Zo kan een gedetineerde bankovervaller die tij dens zijn detentie is verlcracht 
geen slachtofferverklaring afleggen. 

ad b. De fasen in het strafproces waarin het slachtoffer een verklaring mag afleggen 
Op dit moment geldt voor alle staten in de VS dat het slachtoffer het recht heeft om een slacht-
offerverklaring af te leggen tijdens de 'sentencing' fase. In deze sentencing fase - die wij in Neder-
land niet als zodanig kennen wordt, nadat in een eerdere fase van het strafproces is beslist dat 
de verdachte schuldig is, bekeken welke straf moet worden opgelegd. 

In sommige staten is de 'right to be heard' tot deze fase beperIct. In andere staten heeft het 
slachtoffer ook in andere fasen van het proces, zoals de 'plea bargain hearings' of tijdens de 'pretrial 
release decision' (de beslissing over het voorarrest) het recht om een slachtofferverklaring af te 
leggen. 

ad c. De vorm waarin de verklaring kan worden afgelegd 
In de meeste staten kunnen de verklaringen alleen mondeling of schriftelijk worden afgelegd. In 
sommige staten zijn ook verklaringen die op video en/of geluidsband zijn opgenomen toegestaan. 1" 

add De inhoud die de verklaring mag hebben 
Op het punt van de inhoud van de verklaring bestaan er grote verschillen tussen de staten. 
In sommige staten wordt in de relevante wetgeving tamelijk gedetailleerd aangegeven welke infor-
matie de 'victim impact statement' mag of moet bevatten. In andere Staten wordt het slachtoffer 
op dit punt tamelijk vrij gelaten. 

loss of property directly attributable to the felonious conduct of which the defendant has been convicted. In 
homicide cases, a member of the immediate family of the victim shall be afforded the right created by this 
section. 

107 Zie Section 13-4401 j° section 13-4424 Arizona Revisited Statute. 
108 In een gezamenlijke aanbeveling van de National Victim Center, de Mothers Against Drunk Driving en de 

American Prosecutors Research Institute, wordt getracht om alle staten ertoe te bewegen ook verklaringen op 
video of audio, of verklaringen die langs andere electronische weg zijn afgelegd, toe te staan. Drie belangrijke 
argumenten die hiervoor worden aangevoerd zijn: dat men anders mensen met een handicap discrimineert, dat 
slachtoffers minder reiskosten hebben en dat bedreigde slachtoffers minder gevaar lopen. 
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In een deel van de staten heeft het slachtoffer bijvoorbeeld het recht om emotionele/psychische 
schade te vermelden in een slachtofferverklaring, maar in andere staten niet. In deze laatste staten 
is het slachtoffer wel bevoegd om bewijsstuldcen over te leggen waaruit blijkt dat de hulp is inge-
roepen van psychologen en andere hulpverleners. In sommige staten kunnen slachtoffers aan de 
rechter en/of de jury aanbevelingen doen over de gewenste straf, in andere niet. 

ad e. De rechten van de verdediging m. b. t. de victim impact statement 
Wat precies de mogelijlcheden zijn om een slachtoffenrerklaring aan te vechten, varieert niet alleen 
per staat. Het maalct ook verschil in welke fase van het strafproces de verklaring wordt afgelegd. 
In veel staten heeft de verdediging tijdens de sentencing fase het recht om tegenbewijs te leveren 
Crebuttan en het recht om het slachtoffer aan ten lcruisverhoor te onderwerpen ('cross-examina-
tion). Dit laatste recht is in sonunige staten wel beperkt, om pijnlijke situaties voor het slachtoffer 
te voorkomen. Zo mag bijvoorbeeld de verdediging in de staat New York alleen schriftelijke vragen 
voorleggen aan de rechter, die dan de discretionaire bevoegdheid heeft om deze vragen al dan niet 
aan het slachtoffer voor te leggen.'" 

Zoals hiervoor aan de orde is gekomen hebben slachtoffers in veel staten ook het recht om 
gedttrende de 'parole release decision' (de beslissing over de vi.) een verklaring af te leggen. In 
veel staten worden deze verklaringen vertrouwelijk behandeld en warden deze afgelegd zonder 
dat de verdediging erbij is, terwijI oak voor het overige de inhoud van de verklaring geheim blijft. 
De geoorloofdheid van deze geheimhouding is omstreden. De rechtspraak lijict echter wel ruimte 
te bieden voor deze pralctijki 

ad f Het soort feiten waarbij een slachtofferverklaring is toegelaten 
In veel staten hebben slachtoffers alleen bij tamelijk emstige delicten, zoals geweldsdelicten, een 
spreekrecht. Daarbij kan de definitie van het begrip 'victim' gevolgen hebben voor het soort straf-
bare feiten waarbij een slachtofferverklaring is toegestaan. Zoals we gezien hebben is in sommige 
staten waaronder Rhode Island het begrip 'victim' bijvoorbeeld zo gedefinieerd dat bij een strafbare 
poging (dus bijvoorbeeld ook een poging tot een verkrachting) een slachtofferverklaring veelal 
is uitgesloten. 

109 New York Criminal Procedure Law - 380.50, waarin voor zover hier van belang over de Statements at time 
of sentence is bepaald: (e)Where (1) the defendant has been found guilty after trial or there is no agreement 
between the people and the defendant as to a proposed sentence or the court, after the statement by the victim, 
chooses not to impose the proposed sentence agreed to by the parties; (2) the statement by the victim 
includes allegations about the crime that were not fully explored during the proceedings or that materially vary 
from or contradict the evidence at trial; and (3) the court determines that the allegations are relevant to the issue 
of sentencing, then the court shall afford the defendant the following rights: A) a reasonable adjournment of 
the sentencing to allow the defendant to present information to rebut the allegations by the victim; and (B) 
allow the defendant to present written questions to the court that the defendant desires the court to put to the 
victim. The court may, in its discretion, decline to put any or all of the questions to the victim. Where the 
court declines to put any or all of the questions to the victim it shall state its reasons therefor on the record. 

110 Vgl. Johnson v. Rodriquez, US Ct. of Appeals, 5th Circuit, nr. 95-50879. 
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6.5 Payne v. Tennessee: een belangrijk arrest over de 'right to be heard' in  

Tot zover de regels betreffende het 'right to be heard' die zijn neergelegd in de statuten van 
verschillende staten en in andere wetgeving. Voor wat betreft de rechtspraak zijn vooral die arresten 
interessant waarin de Supreme Court zich heeft uitgesproken over de 'victim impact evidence' bij 
zaken waarin een jury moet beslissen over de oplegging van een doodstra.f. In deze jurisprudentie 
wordt namelijk uitvoerig ingegaan op de argumenten die tegen een 'right to be heard' pleiten. Deze 
argumenten zijn ook relevant voor de discussie die in Nederland wordt gevoerd over het spreek-
recht, ook al kennen wij de doodstraf niet. 

Tot 1991, het jaar waarin het arrest Payne v. Tennessee werd gewezen, ging de Supreme Court 
(van de VS) er van uit dat slachtofferverklaringen niet toegestaan waren in zaken waarin een jury 
moest beslissen of al dan niet de doodstraf moest worden opgelegd (de zgn. Capital Offence 
hearings). Bij deze zaken was het niet alleen uitgesloten dat het slachtoffer (of een nabestaande) 
een verklaring aflegde over het leed dat hem was aangedaan. Ook andere vormen van 'victim impact 
evidence' waren uitgesloten. u2 Zo mocht het OM bijvoorbeeld tijdens een capital offence hearing 
geen uitspraken doen die verband hielden met de persoonlijke kwaliteiten van het slachtoffer. 

In het arrest Booth v. Maryland (uit 1987) 113 voerde de Supreme Court drie belangrijke argumen-
ten aan tegen de toelating van Victim Impact Evidence bij Capital Offence hearings: 
a. Dat de hoogte van de straf niet moest afhangen van de schade die was aangericht, maar van de 

mate van schuld van de dader (de 'blameworthiness). Door een victim impact evidence toe te 
laten bestond het gevaar - zo overwoog de Supreme Court in een arrest uit 1983 1 ' 4- dat de jury 
zich bij de oplegging van de straf door de verkeerde dingen zou laten leiden: de jury zou dan 
gefixeerd kunnen ralcen op het leed dat het slachtoffer is aangedaan en zou zich niet meer 
concentreren op de mate van schuld en de omstandigheden waaronder het delict is gepleegd. 
Daardoor zou te lichtvaardig de doodstraf lcunnen worden opgelegd, hetgeen in strijd is met 
het verbod van 'cruel and unusual punishments' dat in het achtste amendement is neergelegd. 

b. Bovendien bestaat - zo overwoog de Supreme Court in hetzelfde arrest - het gevaar dat de hoogte 
van de straf op een oneigenlijke manier wordt be1nvloed doordat de dader een hogere straf Icrijgt, 
naarmate de socia1e status van het slachtoffer hoger is. Dit is des te meer unfair, omdat de dader 
vaak niet eens van te voren zal weten wat de sociale positie is van het slachtoffer. 

c. Tenslotte zou het ook voor de verdediging moeilijk zijn om een victim impact statement tegen 
te spreken, omdat dan al snel met meer de verdachte in het proces centraal zou staan, maar er 
een soort van mini-procesje zou onstaan over het karalcter van het slachtoffer. 115  

In 1991 ging de Supreme Court om in het arrest Payne v. Tennessee.' I6  Het ging hier om een gruwe- 
lijk geval: een man had een vrouw en haar dochtertje (2 jaar oud) met een vleesmes afgeslacht 

111 Zie ook M.S. Groenhuijsen, Straftoemeting en de consequenties van het delict voor het slachtoffer, DD 1996, 
p. 605-613. 

112 Zie over de term impact evidence par. 2.1. 
113 482 US 496 (1987) overruled by Payne v. Tennessee, 501 US 808. 
114 Booth v. Maryland, 482 US 496 (1987) overruled by Payne v. Tennessee, 501 US 808. 
115 Zie de bovengenoemde Booth-case, p. 506-507. 
116 501 US 808. Zie meer uitgebreid over het arrest S.E. Anitas, The status of Victim Impact Statements in Ohio 

Capital Offense Sentencing, Ohio State Journal 1996, p.235-255, i.h.b. p. 242. 



258 De positie van slachtoffers in het straffiroces 	 Bijzonder Deel 

omdat de vrouw niet wilde ingaan op zijn sexuele avances. Het driejarige zoontje (Nicholas) van 
de vrouw was neergestoken, maar was bij kennis gebleven en had moeten toezien hoe zijn moeder 
en zusje werden vermoord. 

Hoewel de Supreme Court had beslist dat bij Capital Offence hearings Victim Impact Statements 
niet waren toegelaten, werd in de zaak tegen Payne toch toegestaan dat den van de nabestaanden 
zo'n statement aflegde: de oma van het jongetje dat de slachtpartij had overleefd beschreef hoe 
getraumatiseerd het jongetje was. Nicholas vroeg nog elke dag naar zijn zusje en kon ook de dood 
van zijn moeder niet verwerken. De prosecutor gebruilcte deze witness statement, toen hij in emotio-
nele bewoordingen de oplegging van de doodstraf bepleitte. 

'But we do know that Nicholas was alive. And Nicholas was in the same room. Nicholas was still conscious. 
His eyes were open. He responded to the paramedics. He was able to follow their directions. He was able 
to hold his intestines in as he was carried to the ambulance. So he knew what happened to his mother and 
baby sister. 

There is nothing you can do to ease the pain of any of the families involved in this case. There is nothing 
you can do to ease the pain of Bernice or Carl Payne, and that's a tragedy. There is nothing you can do 
basically to ease the pain of Mr. and Mrs. Zvolanek, and that's a tragedy. They will have to live with it the 
rest of their lives. There is obviously nothing you can do for Charisse and Lacie Jo. But there is something 
that you can do for Nicholas. 

Somewhere down the road Nicholas is going to grow up, hopefully. He's going to want to know what 
happened. And he is going to know what happened to his baby sister and his mother. He is going to want 
to know what type ofjustice was done. He is going to want to know what happened. With your verdict, you 
will provide the answer.' 

ben deze zaak aan het Supreme Court werd voorgelegd ging dit om. De Supreme Court kwam 
tot de conclusie dat de argtunenten die in eerdere uitspraken tegen de toelating van de Victim Im-
pact Statement waren aangevoerd, geen van alle steekhoudend waren: 

Allereerst ging, zo overwoog de Supreme Court, de redenering dat door de toelating van Victim 
Impact Statements de hoogte van de straf op een onjuiste manier zou worden bemvloed niet op. 
Er zou namelijk ten onrechte uit zijn gegaan van de twee volgende veronderstellingen: 
a. dat de schade ('harm) dat het slachtoffer en zijn familie heeft ondervonden door het strafbare 

feit niet van belang zou zijn voor de schuld van de verdachte; 
b. dat de straf alleen bepaald zou mogen worden door de schuld van de verdachte. 

Deze redenering was volgens de Supreme Court aanvechtbaar, omdat de schade wel degelijk van 
belang is voor de straf en de strafhoogte niet alleen bepaald wordt door de schuld van de verdachte. 

Bovendien wees de Supreme Court er op dat wanneer het proces oneerlijk dreigde te worden 
doordat de victim impact evidence 'unduly prejudicial' is, de verdachte altijd nog wordt beschermd 
doordat in het veertiende Atnendement het recht op een fair proces is vervat (the Due Process 
Clause). Op grond van de bovenstaande argumenten werden slachtofferverklaringen voortaan ook 
toelaatbaar geacht bij feiten waarbij de jury moest beslissen over het al dan niet opleggen van een 
doodstraf. 

6.6 Kritiek op het arrest Payne v. Tennessee 

In onze ogen is de argumentatie the de Supreme Court gebruilcte in het arrest Payne v. Tennessee 
vatbaar voor lcritiek. De Supreme Court noemt nauwelijlcs argumenten v6Or de toelaatbaarheid 
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van de slachtofferverklaring, terwijl de argumenten tegen deze toelaatbaarheid lang niet allemaal 
weerlegd worden. Zo blijft het bezwaar bestaan dat de slachtofferverklaring aanleiding kan worden 
tot een mini-procesje, waarin niet de verdachte centraal staat, maar het slachtoffer. Wordt naar 
aanleiding van de slachtofferverklaring het gedrag van het slachtoffer ter discussie gesteld, dan 
kan seomdaire victimisatie ontstaan." 7  

6.7 Is een spreekrecht wenselijk? Uitgangspunten voor een eventuele wettelijke regeling 

Naar onze mening zijn de drie argumenten die de Amerikaanse Supreme Court in Booth v. 
Maryland tegen het spreekrecht heeft aangevoerd nog steeds relevant. Dat geldt ook voor de situatie 
in Nederland, ook al kennen vvij geen doodstraf en geen jury-rechtspraak (factoren die de bezwaren 
relativeren). 

In ieder geval client ook in Nederland het argument serieus te worden genomen dat een spreekrecht 
tot gevolg kan hebben dat de aandacht zo zeer wordt afgeleid van de stafzaak tegen de verdachte, 
dat de kwaliteit van het proces wordt aangetast. Op zichzelf zou men bij het tweede argument (over 
het gevaar van en oneigenlijke beinvloeding van de strafmaat) de kanttekening lcurmen maken dat 
in de VS dit gevaar groter is dan in Nederland, omdat de VS juryrechtspraak kennen en Nederland 
niet. Wel kan, in het geval dater een slachtofferverldaring wordt afgelegd, de rechter zich verplicht 
voelen een hoge straf op te leggen. 18  

Uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat door E.Erez, L. Roeger en M. O'Connel in South-Australia is 
uitgevoerd naar de effecten van het spreekrecht op de hoogte van de straffen blijkt overigens dat de invoering 
van het spreekrecht daar niet of nauwelijks consequenties heeft gehad op de hoeveelheid zaken waarin 
gevangenisstraf werd opgelegd en op de lengte van de gevangenisstraffen." 9  

Behalve deze argumenten kunnen er nog meer worden genoemd.' 
a. Het gevaar van secundaire victimisatie van het slachtoffer is erg groot. Het slachtoffer kan niet 

alleen beschadigd raken door reacties van de verdediging (of bijvoorbeeld van de pers) op de 
slachtofferverklaring. Ook kurmen er bij het slachtoffer verwachtingen worden gewelct die niet 
waar worden gemaalct. 

Wanneer men er voor Iciest slachtoffers het recht te geven een slachtofferverklaring af te leggen 
zouden slachtoffers in ieder geval heel goed moeten worden voorgelicht over de rol die de 
verklaring gaat spelen in het strafproces. Er moet een goede juridische 'bijsluiter' worden 

117 Overigens was in de desbetreffende casus (Payne v. Tennessee) het emotionele karalcter van het requisitoir 
minstens zo bezwaarlijk als de slachtofferverklaring. 

118 Vgl. hierover ook E. Erez, Victim participation in sentencing: and the debate goes on...., International Review 
of Victimology, 1994, p. 17-32, waarin Erez een overzicht geef1 van sociaal wetenschappelijk onderzoek over 
de wensen van slachtoffers betreffende de hoogte van de opgelegde sire.  Op zichzelf wenst, volgens de 
onderzoeken die Erez noemt, slechts een klein deel van de slachtoffers dat aan de verdachte een zware straf 
wordt opgelegd. Maar vaak vinden de slachtoffers (net als andere leden van de samenleving) wel de straf die 
aan de verdachte is opgelegd te laag. 

119 Zie E.Erez, L. Roeger en M. O'Connel, Victim Impact Statements in South Australia, in: Ch. Sumner, M. Israel 
e.a. (eds), International Victimology: Selected Papers from the 8th International Symposium, Canberra 1996, 
p. 205-216, i.h.b. 213. 

120 Wij hebben deze argumenten voor een deel ontleend de voornoemde bijdrage van Y. Heslinga. 
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opgesteld, waarin de slachtoffers erop gewezen worden dat hun verldaring alleen in beperkte 
mate (of zelfs in het geheel niet) de hoogte van de straf zal benvloeden. Voorts zouden 
slachtoffers er ook op gewezen moeten worden dat zij alleen op vrijwillige basis een verklaring 
hoeven af te leggen. Maar ook dan kunnen wij ons voorstellen dat een slachtoffer zich soms 
toch -verplicht S voelen een slachtofferverklaring af te leggen omdat hij bang is dat zijn 
strafzaak anders niet serieus wordt genomen. 

b. Zeker bij relatiedelicten (maar ook in andere situaties) dreigt voorts het gevaar dat het slachtoffer 
onder druk wordt gezet door de verdachte (of door derden) om een voor de verdachte gunstige 
slachtofferverklaring af te leggen. Een probleem dat zich overigens nu ook at voor kan doen 
bij getuigenverklaringen. 

c. Een derde argument is, dat watmeer het slachtoffer de gelegenheid wordt gegeven zijn hart te 
luchten het gevaar dreigt van een te grote emotionalisering van het strafrecht, hetgeen het 
vertrouwen in de rechtsprag kan schaden. Het befaarnde glaasje water zal tang niet altijd genoeg 
zijn, wanneer het slachtoffer de emoties die een slachtofferverklaring oproept niet meer aankan. 
Het zal soms moeilijk (of misschien soms onmogelijk) zijn voor een rechter om op adequate 
wijze met deze emoties om te gaan en ook nog genoeg aandacht te hebben voor de zaak waar 
het primair om gaat: nl. het oordeel over de beschuldiging van de verdachte. 

d. Ms praktisch argument noemen wij tenslotte dat het strafrechtelijk apparaat zwaarder wordt 
belast. 

Tegenover deze nadelen staan echter voordelen.' 
a. Zo kan een spreekrecht de lcwaliteit van de strafrechtspleging bevorderen doordat de justitiele 

autoriteiten ge'informeerd raken over de feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd en over 
de schade. 

b. Een tweede voordeel is, dat een spreekrecht de emancipatie van het slachtoffer kan bevorderen. 
Op dit moment is hij afhankelijk van andere autoriteiten (zoals het OM) bij de mate waarin (en 
de manier waarop) zijn visie op het tenlastegelegde aan bod komt. De ene Officier van Justitie 
S in zijn requisitoir veel aandacht besteden aan het teed dat het slachtoffer heeft ondervonden, 
een andere niet. De ene rechter geeft, wanneer het slachtoffer als getuige wordt gehoord, de 
gelegenheid awl het slachtofferzijn hart te luchten, de andere niet. Een spreekrecht maalct het 
slachtoffer minder afhankelijk en daamiee wordt ook het gevaar van rechtsongelijkheid tussen 
slachtoffers onderling minder groot. 

c. Voorts blijkt uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek dat de mate waarin de justitiele afdoening 
satisfactie geeft aan het slachtoffer voor een belangrijk athangt van de mate waarin het 
slachtoffer zich als slachtoffer erkend en gerespecteerd wordt.ln de statement of victims rights 
wordt hierover gesteld: 

'(...)victims who are given proper recognition and respect are more able to make a healthy and informed 
adjustement to their experience of crime, to understand the crime in its proper context, and to be reassured 
by the experience of solidarity within their community. r122 

121 Zie voor een meer uitgebreid overzicht van de voor-en nadelen van een spreelcrecht voor slachtoffers, E. Erez, 
a.w., p. 17-32. 

122 Zie Principles for the establishment of victims' rights, sub C, Statement of Victims' rights in the process of 
criminal justice, opgesteld door de European Forum for Victim Services. 
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Tot nu toe is bij het verschaffen van voorzieningen aan slachtoffers te veel eenzijdig de nadruk 
gelegd op het belang van het slachtoffer bij een schadevergoeding. Voor het slachtoffer kan het 
gevoel serieus te zijn genomen, belangrijker zijn dan de concrete uiticomst van de strafzaak. 

Een argument dat nauw hiermee samenhangt is, dat het voor de verwerking van het leed voor 
het slachtoffer belangrijk kan zijn om zijn kant van het verhaal te vertellen en zo het hart te luchten. 

6.7.1 Pleidooi voor een beperkt spreekrecht 

Hoe men de bovengenoemde argumenten tegen ellcaar afweegt, hangt er in belangrijke mate van 
af welke opvatting men meer in het algemeen heeft over de positie van het slachtoffer in het 
strafproces (een vraag die op zijn beurt weer samenhangt met de kwestie wat de doeleinden zijn 
van het strafrecht en van eisen die men stelt aan de strafrechtelijke rechtshandhaving). Zoals in 
paragraaf 3 reeds aan de orde is gekomen zijn wij een voorstander van een slachtoffergerichte 
benadering (in gematigde vorm), onder meer omdat dit een belangrijk onderdeel is van het 
rechtsbeschermende karakter van het strafrecht. 

Een belangrijk argument voor de toekenning van spreekrecht aan slachtoffers is dat het een eis 
van procedurele rechtvaardigheid is, dat het slachtoffers de gelegenheid krijgt te participeren in 
de strafzaak tegen de verdachte. In dit verband dient te worden opgemerkt dat een belangrijk doel 
van het strafproces is te bevorderen dat de reactie van de overheid op het vermoedelijk gepleegde 
feit in alle opzichten adequaat is.' In dit licht is het gewenst dat ook rekening te wordt gehouden 
met redelijke belangen van het slachtoffer, voor zover deze niet interfereren met andere doel-
stellingen van de strafvordering.' Zoals in het algemene deel van het onderzoeksrapport wordt 
gesteld is een van de belangrijkste verlangens van het slachtoffer, om als slachtoffer erkend en 
serieus te worden genomen. Dit vertaalt zich vaak in de behoefte om tij dens de terechtzitting het 
woord te kunnen voeren." Door aan deze wens tegemoet te komen, wordt de emancipatie en 
erkenning van slachtoffers bevorderd. 

Bovendien wordt ook de conflictoplossende werking van de strafrechtspleging bevorderd, 
wanneer het slachtoffer in de gelegenheid wordt gesteld zijn kant van het verhaal naar voren te 
brengen en de verdachte te confronteren met hetgeen hij het slachtoffer heeft aangedaan. 

Voorts is een bijkomend voordeel van het spreelcrecht dat de justitiele autoriteiten beter 
geihformeerd raken over zalcen die van belang zijn voor de strafzaalc tegen de verdachte. 

Ondanks deze voordelen zouden wij, gezien de nadelen van het spreekrecht, slachtoffers dit recht 
alleen in beperkte mate willen toekennen. Het is namelijk niet zo dat toekenning van meer rechten 
aan het slachtoffer altijd voordelig voor hem is (in dit verband wordt wel gesproken van de 
'victimologists fallacy'). 126  Warmeer men bijvoorbeeld het spreelcrecht zover uitbreidt, dat dit het 
recht omvat om aan de rechter in een soort van aanvullend requisitoir aanbevelingen te doen over 
de hoogte van de straf, dan wordt het slachtoffer kwetsbaar. Veelal zal dan namelijk de verdachte 
het slachtoffer als opponent beschouwen en als zodanig behandelen, met alle gevolgen van dien. 
Bovendien dreigt het gevaar dat er verwachtingen worden gewekt die niet waar kunnen worden 

123 Zie het Algemeen Deel van het onderzoeks-rapport, par. 3.1. 
124 Zie het Algemeen Deel van het onderzoeks-rapport, par. 6.6. 
125 Zie het Algemeen Deel van het onderzoeks-rapport, par. 6.6. 
126 Zie M. Groenhuijsen, a.w. (1999). 
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gemaakt. Het Iced dat het slachtoffer heeft ondervonden is in de rechtspraktijk namelijk slechts 
een van de factoren die de straf beinvloedt. De 'cans is vrij groot dat de door de rechter opgelegde 
straf in belangrijke mate afwijkt van de door het slachtoffer gewenste straf. Dit zal vaak teleur-
stetting bij het slachtoffer veroorzaken. Wij zijn er daarom geen voorstander van on aan het 
slachtoffer de gelegenheid te geven een victim statement of opinion af te leggen. 

Wel dient het slachtoffer de gelegenheid te worden gegeven de strafzaak tegen de verdachte 
te participeren en daarbij mondeling of schriftelijk voor de slrafzaak relevante informatie in te 
brengen. Daarbij gaat het niet alleen om informatie over de feitelijke toedracht van het strafbare 
feit (zoals deze toedracht in de visie van het slachtoffer was). Het slachtoffer dient bovendien in 
de gelegenheid te worden gesteld aan de betrokkenen in het strafproces kenbaar te maken welke 
gevolgen het strafbare feit feitelijk en emotioneel voor hem heeft gehad. 

Beperkt men het spreekrecht tot het recht op participatie en het recht tot informatieverschaffing 
(in ruime zin) dan wegen de voordelen ruimschoots op tegen de nadelen. Dit ligt echter anders bij 
een meer uitgebreid spreelcrecht waarbij het slachtoffer het recht lcrijgt om in een soort aanvullend 
requisitoir adviezen te geven aan de rechter over de op te leggen strat In dat geval schiet het 
spreelcrecht zijn doel voorbij. 

Zoals hiervoor al aan de orde is gekomen ln  heeft het slachtoffer voor een deal nu aide mogelijkheid 
om relevante informatie in te brengen. Bijvoorbeeld tijdens de aangifte en tij dens slachtoffer-
gesprekken die het OM (in sornmige zaken) met het slachtoffer voert Maar het slachtoffer zou 
niet athankelijk moeten zijn van het OM, maar ook in staat moeten worden gesteld om, wanneer 
hij daar prijs op stelt, zelf informatie in te brengen in het strafproces. 

Bij de vraag in welke gevallen het spreekrecht dient te gelden, dient naar onze melting een 
onderscheid te worden gemaakt tussen twee vormen van spreelcrecht nl: 
a. het recht om mondeling can verklaring af te leggen ter terechtzitting (en/of tij dens het gerech-

telijk vooronderzoek); 
b. het recht on tij dens het vooronderzoek of de tij dens de terechtzitting 6fwel schriftelijk, 6fwel 

langs audio-visuele weg 6fwel via het OM informatie te verschaffen aan de rechter. 

Bij de eerste vorm is het gevaar voor secundaire victimisatie en het gevaar van een te grote 
'emotionalisering' van de terechtzitting groter dan bij de tweede vorm. Ook zal de eerste vorm door-
gaans leiden tot een zwaardere belasting van het strafrechtelijke apparaat dan de tweede vorm. 
Gezien de nadelen van de eerstgenoemde vorm, valt er veel voor te zeggen om (in ieder geval 
vooralsnog) alleen in een beperkt aantal gevallen aan slachtoffers het recht toe te kennen mondeling 
verklaringen af te leggen ter terechtzitting. 128  Het lijict verstandig om dit recht te beperken tot de 
meer emstige delicten, zoals de geweldsdelicten. Ook valt eraan te denken, om voorlopig alleen 
bij het 'eerste spoor,' waarbij de op het spel staande belangen relatief groot zijn, aan een 
slachtoffer het recht toe te kennen mondeling een verklaring af te leggen ter terechtzitting. 

127 Zie par. 6.2. 
128 Aangezien de tweede vorm van spreekrecht minder problematisch is dan de eerste vorm, valt Cr veel voor te 

zeggen om de tweede vonn van spreelcrecht toe te kennen aan alle slachtoffers, ongeacht de emst van het delict 
waarvan zij slachtoffer zijn. 

129 Het gaat hierbij om die zaken waarin de mogelijkheid bestaat dat er een vrijheidsstraf van nicer dan zes 
maanden wordt opgelegd. 
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In andere gevallen kan (in ieder geval voorlopig) worden volstaan met het recht om 6fwel 
schriftelijk, ofwel langs audio-visuele weg ofwel via het OM informatie te verschaffen aan de 
rechter. 

Kiest men inderdaad voor de invoering van een spreekrecht (in ruime zin) 131, dan dienen er vanwege 
het gevaar voor secundaire victimisatie goede voorzieningen worden getroffen voor het slachtoffer. 
Zo moet hij goed worden voorgelicht over de rol die de verklaring gaat spelen in het strafproces, 
om te voorkomen dat er verwachtingen worden gewelct die niet waar kunnen worden gemaalct. 
Het slachtoffer dient er bijvoorbeeld op te worden gewezen dat de verklaring die hij aflegt in het 
algemeen slechts in beperkte mate (of zelfs in het geheel niet) de hoogte van de straf zal beln-
vloeden (als er al een straf wordt opgelegd). 

6.7.2 Potentiele doeleinden van het spreekrecht in  

Uit het voorgaande blijkt dat het spreelcrecht in ieder geval tot doel zou moeten hebben, het 
slachtoffer de gelegenheid te geven te participeren in de strafzaak tegen de verdachte, hetgeen 
bijdraagt aan de procedurele rechtvaardigheid doordat het slachtoffer als zodanig wordt erkend 
en serieus genomen. 

Een tweede doelstelling is de informatieverschaffing aan de justitiele autoriteiten die betrokken 
zijn bij de strafzaak tegen de verdachte. Door aan slachtoffers een spreekrecht te geven, kan een 
slachtoffer immers deze autoriteiten van alle informatie voorzien, waarvan het slachtoffer rede-
lijkerwijs mag aannemen dat deze informatie relevant is. Zoals gezegd gaat het hierbij niet alleen 
om informatie over de feitelijke toedracht van het strafbare feit, maar ook om informatie over de 
gevolgen die het strafbare feit feitelijk en emotioneel voor het slachtoffer heeft gehad. 

In de literatuur worden ook wel andere potentiele doeleinden genoemd, zoals het verschaffen van 
satisfactie aan het slachtoffer, omdat deze 'zijn hart kan luchten'. 1" Inderdaad kan het satisfactie 
aan het slachtoffer geven, warmeer hij zijn kant van het verhaal kan vertellen. Wanneer echter te 
veel de therapeutische aspecten van het spreekrecht worden benadrulct, dreigt het gevaar dat men 
verwachtingen wekt die niet waar kunnen worden gemaakt,. Bovendien kan de aandacht te veel 
worden afgeleid van de strafzaak tegen de verdachte. 

Een ander potentieel doel van het spreekrecht dat in de literatuur wordt genoemd (en dat, zoals 
we gezien hebben, in de praktijk ook speelt in de VS), is het slachtoffer inspraak te geven over 
de beslissing die door de justitiele autoriteiten wordt gegeven (bijvoorbeeld door hem een advies 
te geven over de hoogte van de straf, waarvan een rechter alleen gemotiveerd mag afwijken). Zoals 
hiervoor bleek dient dit niet het doel te zijn van het spreekrecht, omdat een dergelijk recht op 
inspraak zich uiteindelijk tegen het slachtoffer kan keren. 

130 Mocht een slachtoffer niet gebruik when malcen van het recht om mondeling ter terechtzitting een verklaring 
af te leggen, dan zou het slachtoffer in de gelegenheid dienen te worden gesteld om langs andere weg (bijvoor-
beeld via een schriftelijke verklaring) informatie te verschaffen aan de rechter. 

131 1k doe hierbij op beide bovengenoemde vormen van spreekrecht.1 
132 Ik doe in dit verband op beide in par. 6.7.1 genoemde vormen van spreelcrecht. 
133 Zie Y. Heslinga, a.w. 
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Zoals hiervoor is gebleken moet dus een victim statement of opinion worden uitgesloten. Dit ligt 
echter anders ten aanzien van de twee andere soorten van spreelcrecht, nl. de verklaring over de 
feiten en de verldaring over het leed (de victim impact statement). Anders dan bij de victim state-

ment of opinion gaat het slachtoffer bij deze laatste verklaringen niet op de stoel van de rechter 
zitten, maar geeft hij specifieke informatie die (voor een deel) alleen bij hem bekend is. 

6.7.3 Vragen en onduidelijicheden t.a.v. de concrete regelingen 

Kiest men voor de invoering van een (beperkt) spreelcrecht, dan staat men vervolgens voor de vraag 
hoe zo'n regeling eruit moet zien: In welke fasen van het strafproces moet bijvoorbeeld aan het 
slachtoffer het recht worden gegeven het spreelcrecht uit te oefenen? 

Omdat het mede een doel is van het spreekrecht om informatie te verschaffen aan de officials die 
binnen de procedure zijn belast met het nemen van beslissingen ten aanzien van de verdachte, valt 
er veel voor te zeggen om, behalve tij dens de terechtzitting, ook in andere stadia van het strafproces 
in de gelegenheid te stellen voor de strafzaak relevante informatie in te brengen. Het is immers 
belangrijk dat de justitiele autoriteiten ook al in een vroeg stadium zo adequaat mogelijk gemn-
formeerd zijn. Men zou kunnen overwegen om, zoals nu al in delen van de VS het geval is, aan 
het OM de plicht op te leggen om, in het geval dat overwogen wordt het voorarrest van een ver-
dachte te beeindigen, het slachtoffer hiervan op de hoogte te stellen (wanneer het slachtoffer heeft 
aangegeven dit soort informatie te when ontvangen). Het slachtoffer zou dan niet een veto-recht 
moeten hebben, maar wel de mogelijlcheid om die informatie te geven waarvan het slachtoffer 
redelijkerwijs mag aanriemen dat deze relevant is voor de strafzaak. 

Omdat het spreekrecht primair tot doel heeft am het slachtoffer in de gelegenheid te stellen te 
participeren in de strafzaak tegen de verdachte, valt naar onze mening veel voor te zeggen om het 
slachtoffer in een specifieke hoedanigheid te horen en niet als getuige. Bewijsrechtelijk zou de 
verklaring the het slachtoffer aflegt op den lijn lcunnen worden gesteld met in het vooronderzoek 
afgelegde verklaringen en met door het slachtoffer schriftelijk verstrekte informatie. Indien de 
inhoud van de verldaring wordt betwist is echter beediging als slachtoffer noodzakelijk en is in 
beginsel het ondervragingsrecht van toepassing.' m  

6.8 Tussenstand 

In het voorgaande hebben wij de vraag opgeworpen of het wenselijk is een spreeicrecht voor 
slachtoffers van strafbare feiten in te voeren. Het antwoord is in zoverre positief, dat wij een beperIct 
spreelcrecht willen invoeren. Daarbij dient primair de nadruk te liggen op de mogelijkheid die het 
slachtoffer dient te hebben om te participeren in de strafzaak tegen de verdachte en om aan de 
autoriteiten relevante informatie te verschaffen. Als het slachtoffer daarbij zijn hart kan luchten 
is dat meegenomen, maar 'het luchten van het hart' dient niet te worden beschouwd als primair doel 
van het spreelcrecht. Zoals uit het voorgaande volgt worden dan namelijk verwachtingen gewekt 
die niet waar lcunnen worden gemaalct. Oak is het niet gewenst via het spreekrecht het slachtoffer 
een soort van 'recht op inspraak' te geven bij een eventuele bestraffing van de verdachte. 

134 Zie deelrapport 7. 
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Met betrelcking tot de manier waarop zoin spreekrecht geregeld zou moeten worden hebben wij 
alleen een paar problemen aangestipt. Er zijn nog veel meer vragen. In hoeverre moet aan minder-
jarigen een spreelcrecht worden toegekend? Moet een slachtoffer de mogelijkheid hebben om 
anoniem op te treden wanneer hij gebruik wil maken van het spreelcrecht? Het lijkt ons in het hui-
dige stadium van de discussie nog niet opportuun om op deze laatste vragen in te gaan. 
Want hoe men ook over deze zaken denkt: in ieder geval dienen slachtoffers voldoende gelegenheid 
te lcrijgen hun kant van het verhaal te vertellen. Hiermee worden niet alleen de belangen van het 
slachtoffer (zoals het belang op participatie) gediend, maar wordt ook de kwaliteit van de 
strafi-echtspleging bevorderd. 

7. Specifieke vraagstukken (4): het recht om stukken aan het dossier toe te voegen en het 
recht op inzage in het procesdossier 

In de lijn van het voorgaande ligt om, ook als een slachtoffer niet gebruik wil maken van het 
spreelcrecht, het slachtoffer wel het recht toe te kennen om zich tot de daartoe aangewezen autoriteit 
(bijvoorbeeld de Officier van Justitie of de rechter) te wenden met het verzoek om bepaalde stukken 
aan het dossier te doen toevoegen. Het slachtoffer kan op deze 'wither bewerlcstelligen dat de rechter 
bij het nemen van beslissingen ten aanzien van de verdachte zo goed mogelijk geInformeerd is. 
Dit recht kan dus worden gezien als een onderdeel van het recht om informatie te verschaffen aan 
de officials die binnen de procedure zijn belast met het nemen van beslissingen ten aanzien van 
de verdachte (zie paragraaf 2.1). Tevens valt er veel voor te zeggen om aan slachtoffers het recht 
te geven op inzage in de processtuldcen, ongeacht of het slachtoffer zich gevoegd heeft als bena-
deelde (vgl. 51 d Sv) of een klacht ex art 12 Sv heeft ingediend (vgl. art. 12 f lid 2 Sv). Het 
slachtoffer zou dus bijvoorbeeld ook inzage moeten kunnen lcrijgen in het processtukken betref-
fende de verdachte, warmeer het slachtoffer gebruik wil maken van het spreelcrecht. Wel zou men 
onder omstandigheden het inzagerecht kunnen beperken in het belang van het onderzoek, in het 
belang van de persoonlijke levenssfeer, dan wel op grond van de andere belangen die in art. 51d 
lid 2 Sv worden genoemd (vgl. ook art. 12 f lid 2 Sv). 

8. Specifieke vraagstukken (5): de mogelijkheid van slachtoffers om anoniem te blijven 

In de slachtofferrichtlijnen en in het Wetboek van Strafvordering worden verschillende voor-
zieningen getroffen om de privacy van slachtoffers te waarborgen. Zo wordt in de circulaire 
bejegening van slachtoffers van seksuele misdrijven i" gesteld dat bij het buurtonderzoek en bij 
het onderzoek op de plaats van het delict de anonimiteit zoveel mogelijk dient te worden gewaar-
borgd.' Bovendien dient volgens de aanwijzing betreffende de bejegening slachtoffers zeden-
delicten, in een geval van een confrontatie tussen het slachtoffer en de verdachte, deze confrontatie 
op een wijze plaats te vinden dat het slachtoffer niet wordt herkend door de verdachte.'" 

135 Zie over deze richtlijn par. 2.2.2. 
136 Zie onder punt 21. 
137 Zie de aanwijzing bejegening slachtoffers zedendelicten, Staatscourant 1999, 174, p. 14. Tevens wordt in de 

curculaire opsporingsberichtgeving via de openbare media (Circulaire van 24 juni 1993, Stc 117) aanbevolen 
om in geval dat bij de opsporing audio/visuele media of de schrijvende pers wordt ingeschakeld, rekening te 
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Ook kan bij zaken die zeer privacygevoelig zijn, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan, 
ter beschenning van de privacy van het slachtoffer de zaak achter gesloten deuren worden afgedaan. 

Ondanks deze voorzieningen warden er wel beperlcingen gesteld aan het recht op privacy van. 
het slachtoffer, onder meer omdat dit recht kan botsen met het recht van de verdachte op een fair 
proces (art. 6 EVRM). 

Hoe zwaar het belang op privacy van het slachtoffer moet wegen, is geen eenvoudige zaak. Zo 
bestaat er discussie over, in hoeverre anonieme aangiften mogelijk dienen te zijn. Dit soort aan-
giften komen in de praktijk al wel incidenteel voor, maar er bestaat op dit moment nog geen 
regeling betreffende de anonieme aangiftei n  

Het vraagstuk van de anonimiteit van slachtoffers kan zich voorts voordoen in verband met de 
geldigheid van de dagvaarding. Zoals in paragraaf 1 aan de orde is gekomen komt het oak spora-
disch voor dat een dagvaarding zo is opgesteld dat de identiteit van het slachtoffer geheim blijft. 
Kortheidshalve spreken wij in dit verband van 'anonieme tenlasteleggingen', hoewel deze 
terminologie strilct genomen minder juist is, omdat niet de tenlastelegging, maar het slachtoffer 
'anoniem' is. 

Tot nu toe is er nog weinig jurisprudentie over de toelaatbaarheid van 'anonieme tenlaste-
leggingen'. Wel ging de Hoge Rand in het arrest van 21 februari 1989, NJ 1989, 632 accoord met 
een tenlastelegging waarbij de slachtoffers van een zedendelict werden aangeduid met een 
schuilnaam. Het ging toen echter wel om een bijzonder geval: het Hof had namelijk vastgesteld 
dat de verdachte wist wie met de schuilnamen werden bedoeld. Tevens is het voorgekomen dat 
in een geval dat een verdachte werd vervolgd wegens verschillende verkrachtingen, het slachtoffer 
in de tenlastelegging werd aangeduid met 'een vrouw' (zonder dat nadere gegevens wethen verschaft 
over de identiteit van het slachtoffer).'" Of de verdediging wist wie met 'een vrouve werd bedoeld 
blijkt niet uit het arrest. Maar in ieder geval werd in geen van de cassatiemiddelen de geldigheid 
van de dagvaarding aan de orde gesteld. Ook de Hoge Raad viel niet over de globale aanduiding 
van het slachtoffer in de tenlastelegging. 

Hebben we soms te maken met 'anonieme slachtoffers', het komt ook voor dat een slachtoffer wet 
de wens tilt om anoniem te blijven, maar dat deze wens niet wordt Zo is het wel 
voorgekomen dat een slachtoffer.van emstige mishandeling, die zich bedreigd voelde door de 
verdachte, met naam en toenaam hide tenlastelegging werd aangeduid, waardoor deze traceerbaar 
werd voor de verdachte (die voordien niet op de hoogte was van de identiteit van het slachtoffer). 
Dit roept de vraag op of het slachtoffer niet onder omstandigheden het recht dient te hebben am 
anoniem op te treden in het strafproces. 

Bij de behandeling van die vraag zal ik mij concentreren op die gevallen waarin er sprake is 
van een volledige anonimiteit van het slachtoffer, d.w.z. dat de verdaehte (en meestal ook de 
zittingsrechter) niet op de hoogte is van het slachtoffer. Zoals uit het bovenstaande voorbeeld 

houden met de privacy van her slachtoffer. 
138 Zie hierover ook de werkgroep aangifte sexuele geweldrnisdrijven (De Beaufort), Rapport, Den Haag 1981, 

p. 22. Zie voor kritiek op het rapport J. De Hullu den It. van der Neut, Zedelijkheidswetgeving in beweging, 
Nijmegen 1985, p. 90-93. 

139 FIR 12 november 1985, NJ 1986, 409. 
140 Vgl. ook Rapport Nationale Ombudsman 26 januari 1995, nr. 95/041 en Rapport Nationale Ombudsman 10 

juni 1996 nr. 96/264. 
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betreffende de schuilnamen blijkt, kan er ook sprake zijn van 'beperkte anonimiteit' van het 
slachtoffer. fk doel hierbij op die gevallen waarin de verdachte wel op de hoogte is van de identiteit 
van het slachtoffer, maar deze identiteit voor het publiek geheim wordt gehouden (zoals in het geval 
van de schuilnamen). Ook deze beperkte anonimiteit kan lcwestieus zijn, omdat hierdoor de exteme 
openbaarheid in het gedrang komt. De volledige anonimiteit is echter extra problematisch omdat 
hierdoor doorgaans niet alleen de externe, maar ook de interne openbaarheid in het gedrang komt 
en ook de mogelijIcheid van een adequate verdediging kan worden belemmerd. Zo is een belangrijk 
nadeel van een anonieme tenlastelegging dat hierdoor de informatiefunctie van de tenlastelegging 
wordt aangetast. 

8.1 Opeenstapelingen van anonimiteiten 

Vooraf moet worden opgemerkt dat er vaak een 'opeenstapeling van anonitniteiten' noodzakelijk 
is wanneer men wil bereiken dat een slachtoffer gedurende het de hele strafrechtelijke procedure 
anoniem is. Een slachtoffer is immers veelal in verschillende hoedanigheden betrokken bij het 
strafproces (bijvoorbeeld als benadeelde en als aangever). Doorgaans heeft het geen zin om het 
slachtoffer in de ene hoedanigheid wel anoniem te laten optreden en in de andere hoedanigheid 
niet. Zo heeft het in een geval dat een slachtoffer bedreigd wordt door de verdachte alleen zin om 
gebruik te maken van een 'anonieme tenlastelegging', wanneer het slachtoffer ook anoniem kan 
blijven wanneer deze als getuige wordt gehoord. Praktisch gezien zal het daarom in het geldende 
recht vaak alleen mogelijk zijn om het slachtoffer in alle fasen van het strafproces volledig anoniem 
te laten blijven, waimeer voldaan is aan de criteria van de bedreigde getuige." 1  

Afgezien van deze laatste beperking lijlct het geldende recht in vrij mime mate aan slachtoffers 
de mogelijIcheid te bieden anoniem op te treden in het strafproces. Dit zal hieronder worden 
toegelicht, waarbij eerst de 'anonieme aangifte' aan de orde komt en daarna de 'anonieme ten-
lastelegging' (zie over anonieme getuigen het deel-onderzoek betreffende getuigen). 

8.2 De anonieme aangifte 

Het geldende recht lijkt in ieder geval de ruimte te bieden voor een anonieme aangifte, wanneer 
het slachtoffer is aangemerlct als anonieme getuige. Men kan namelijk art. 226f lid 1 en 2 Sv zo 
uitleggen dat, wanneer iemand is aangemerkt als bedreigde getuige, de rechter-commissaris bevoegd 
is het proces-verbaal van de aangif'te te anonimiseren. 142  Hetzelfde geldt wanneer er ten aanzien 
van iemand een verzoek is gedaan om te worden erkend als bedreigde getuige. In dat laatste geval 
vindt anonimisering plaats, zolang nog niet definitief op het verzoek is beslist.' 

Men kan erover twisten of ook buiten de gevallen waarin de wet bedreigde getuigen van 
toepassing is een aangifte rechtsgeldig is opgemaalct wanneer de naam van de aangever niet in het 
proces-verbaal is opgenomen. Ook warmeer men echter aanneemt dat de aangifte in dat geval niet 
rechtsgeldig is opgemaalct, heal dit slechts in beperkte mate consequenties voor de stra.fzaak tegen 

141 Wel kan het zinvol zijn om een slachtoffer aan het begin van de opsporingsfase (ook voor de verdachte) 
anoniem te laten blijven, maar in een latere fase van het proces deze anonimiteit 'op te heffen'. 

142 Hoewel art. 226 f Sv in algemene zin over de anonimisering van processtuldcen spreelct, is het waarschijnlijk 
niet de bedoeling van de wetgever geweest om op basis van dit artikel anonimisering van de tenlastelegging 
mogelijk te maken. 

143 Vg!. art. 226 f lid 1 Sv. 
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de verdachte. In het algemeen heeft de staat immers ex officio de bevoegdheid om strafbare feiten 
te vervolgen, of er nu aangifte is gedaan of niet. Wet kin het lanonieme Icaralcters van de aangifte 
tot gevolg hebben dat het proces-verbaal van aangifte Met bruikbaar is voor het bewijs. Is er 
echter voldoende ander bewijs, dan kan nog steeds de tenlastelegging bewezen worden verklaard. 

Nu het geldende recht at tamelijk veel ruimte biedt voor 'anonieme aangiftent, Ifikt het ons niet 
opportuun deze mogelijkheden in het komende recht te verruimen. Anonieme aangiften hebben 
belangrijke nadelen. Ervaringen uit het verleden (o.a. het ostracisme in Athene) hebben ons geleerd 
dat bij anonieme aangiften de drempel voor een valse aangifte wordt verlaagd, omdat de verdachte 
dan Met meer kan achterhalen wie aangifte heeft gedaan. Bovendien past het bij het dialooglcaralcter 
van het strafrecht om de verdachte zoveel mogelijk opening van zaken te geven. 

Mochten in de praktijk de hoeveelheid Tanonieme aangiften' toenemen, dan kan het wet zinvol 
zijn in een richtlijn nadere regels hierover op te stellen. 

Overigens kan zich de vraag naar de toelaatbaarheid van anonieme aangiften filet alleen 
voordoen in verband met de bescherming van slachtoffers. Ook anderen (bijvoorbeeld ooggetuigen 
van het strafbare felt die zelf geen slachtoffer zijn) kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij 
een bescherming van hun privacy en hun veiligheid wanneer zij aangifie doen van een strafbaar 
feit. Vooralsnog is er geen reden om bij de problematiek van de anonieme aangifte eon onderscheid 
te maken tussen slachtoffers en niet-slachtoffers. 

8.3 De anonieme tenlasteleggine 

Of een tenlastelegging geldig is wanneer hierin niet de naam van het slachtoffer is vermeld' hangt 
er van af of de tenlastelegging desondanks, in haar geheel bezien, voldoende duidelijkheid biedt 
over het concrete voorval waarop wordt gedoeld. Te denken valt bijvoorbeeld aan een geval waarin 
een verdachte vermoedelijk een willekeurig voorbijganger op straat heeft verkracht. Wordt dan 
tijd en plaats van de (vermeende) verlcrachting zeer concreet in de tenlastelegging aangegeven, 
terwij I er geen redenen zijn om aan te nemen dater op datzelfde moment en op diezelfde plaats 
verschillende personen zijn verlcracht, dan zal de tenlastelegging in het algemeen voldoende 
concreet en duidelijk zijn, ook al staat de naam van het slachtoffer er niet in. 

Dit ligt anders wanneer niet meer voldoende duidelijk is op welk voorval de tenlastelegging 
doelt. Wel 'can dan de verdachte naar geldend recht om een nadere concretisering van de tenlaste-
legging verzoeken. Weigert het OM aan dit verzoek te voldoen (bijvoorbeeld omdat anders het 
slachtoffer gevaar loopt), dan kan dit tot gevolg hebben dat de tenlastelegging nietig is. 

Dient voor dit soort gevallen (die zich overigens alleen sporadisch voordoen) een specifieke 
regeling te worden gecrederd, waarin de eisen van art. 261 Sv worden afgezwakt? Naar onze melting 

144 Vgl. art. 344 lid 3 Sv. 
145 In deze paragraaf beperk ik mij tot die gevallen waarin de verdachte flier op de hoogte is van de identiteit van 

het slachtoffer. Zoals aan het begin van deze paragraaf aan de orde is gekomen komt het ook voor dat de 
identeit van het slachtoffer weliswaar niet vermeld is in de tenlastelegging, maar de verdachte wet daarvan op 
de hoogte is (vgl. het voorbeeld van de schuilnamen). 

146 Dat de naam van het slachtoffer niet is vermeld, hoeft overigens niet alleen verband to houden met de privacy 
van her slachtoffer. Het is ook mogelijk dat het OM zelf niet op de hoogte is van de identiteit van het 
slachtoffer. flit Ian zich bijvoorbeeld voordoen wanneer een kapitein van een schip ervan wordt beschuldigd 
een verstekeling over boord te hebben gazer (vgl. NJ 1981, 485 m.nt. Th.W.v.V.). 
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is dat niet wenselijk, omdat door een dergelijke afzwakking de waarborgen uit art. 6 EVRM in 
het gedrang komen. Zoals in het Algemeen Deel aan de orde is gekomen is naar onze mening 
uitgangspunt dat het behartigen van belangen van het slachtoffer er nooit toe mag leiden dat de 
rechtsbescherming van de verdachte onder het niveau van het in art. 6 EVRM gegarandeerde 
minimum zakt. In het bier beschreven geval dient de bescherming van het slachtoffer plaats te 
vinden via beschermingsprogranuna's, zoals die ook bestaan voor bedreigde getuigen. 

8.4 Dient er een regeling te worden gecreeerd betreffende het anonieme slachtoffer? 

Op het eerste gezicht lijkt het logisch om, als sluitstulc op de regeling betreffende de anonieme 
getuige ook een specifieke regeling te creeren betreffende het anonieme slachtoffer. Omdat het 
geldende recht echter al tamelijk veel ruimte biedt voor een gehele of een gedeeltelijke anonimiteit 
van slachtoffers (waarbij zich vaak een opeenstapeling van anonimiteiten zal voordoen), lijkt 
wetswijziging niet opportmm. Mocht uit empirisch onderzoek blijken dat in de pralctijk de behoefte 
aan 'anonieme aangiften' of 'anonieme tenlasteleggingen' groter wordt, dan lcan eventueel worden 
overwogen richtlijnen hierover op te stellen. Richtsnoer dient daarbij wel te zijn, dat ten.ighoudend 
dient te worden omgesprongen met deze anonimiteiten, gezien de nadelen die deze anonimiteiten 
hebben (zie paragraaf 8.2. en paragraaf 8.3). 

9. De schadevergoeding' 

Een goede rechtspositie voor slachtoffers vergt een breder perspectief dan dat van de financien. 
Niettetnin is het recht op schadevergoeding ook een essentieel bestanddeel van een goed ingericht 
strafrechtelijk systeem. Na de hervormingen die op dit punt zijn aangebracht door de wet-Terwee 
van 1993-1995 wordt thans voorgesteld op een fundamenteel onderdeel tot een verdere verruiming 
te komen. Dit betreft de grondslag en - dus - de reikwijdte van de in het strafgeding toelaatbare 
vordering van de benadeelde partij. 148 Naar geldend recht wordt deze vordering beschouwd als een 
accessorium van de strafzaak. Dat betekent tweeerlei. Ten eerste is de vordering ondergeschikt 
aan de strafzaak; ten tweede is het schadeherstel afhankelijk van de strafrechtelijke merites van 
de zaak. Voorgesteld wordt om het accessoire karakter van de schadevergoeding als beginsel te 
handhaven, maar aan dit begrip een meer eigentijdse invulling te geven. 

Voor wat betreft de ondergeschiktheid is in art. 361 lid 3 Sv als criterium opgenomen dat alleen 
vorderingen van eenvoudige aard in het strafgeding lcurmen worden afgedaan (het zogenaamde 
'clear case-criterium). In de pralctijk leidt dit er toe dat reeds bij geringe (civielrechtelijke) compli-
caties of dubia de vordering naar de burgerlijke rechter wordt verwezen. Gelet op de doelstellingen 
van het strafgeding - waarvan schadeherstel een integraal bestanddeel vonnt - is deze pralctijk 
disfurictioneel en maatschappelijk niet optimaal verantwoord. De standaardcomplicaties die inherent 
zijn aan de afwildceling van veel voorkomende criminaliteit behoren immers hanteerbaar te zijn 

147 Deze paragraaf is geschreven door M.S. Groenhuijsen. 
148 Het onderzoek is beperIct tot de procesrechtelijke positie van het slachtoffer. In par. 5.8. van ons algemeen deel 

is reeds gewezen op een belangrijke complicatie in verband met het civielrechtelijke schadebegrip in relatie 
tot de vordering van de benadeelde partij en de schadevergoedingsmaategel. Zou er materieelrechtelijk worden 
gekozen voor een autonoom strafrechtelijk schadebegrip, dan heeft dit vervolgens wel weer procesrechtelijke 
consequenties. 
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in een strafrechtelijk systeem dat de pretentie wit waarmaken dat schadeherstel een van haar doel-
stellingen is. Het is daarom aan te bevelen dat binnen het bestaande criterium van art. 361 lid 3 
Sv in de toekomst minder snel gebruik wordt gemaakt van de rechterlijke bevoegdheid om de 
vordering naar de burgerlijke kamer te verwijzen. Zou deze aanbeveling onvoldoende effect 
sorteren, dun kan het na verloop van tijd noodzakelijk blijken om andere oplossingen te onder-
zoeken. Enerzijds kan dasrbij worden gedacht aan het formuleren van een scherper criterium bij 
het beoordelen van de toelaatbaarheid van can vordering tot schadevergoeding in het publiek-
rechtelijke verband van het strafgeding. Denkbaar is bijvoorbeeld een maatstaf die inhoudt dat 
vorderingen uitsluitend dan kunnen worden geecarteerd warmeer de beoordeling daarvan 'een 
onevenredig zware belasting voor het strafgeding vormt'. Teneinde overmatig gebruik van deze 
omsnappingsclausule te ontmoedigen zou daaman een strafprocesrechtelijke voorziening laumen 
worden toegevoegd, die voorschrij ft dat te ingewikkelde vorderingen tot schadevergoeding moeten 
worden aangehouden tot een nadere strafzitting. Op dit moment bestaat evenwel onvoldoende 
duidelijkheid over deze materie om nu at can defuntief voorstel tot wetswijziging te formuleren. 

Ten aanzien van de afhankelijlcheid van de vordering tot schadevergoeding gelden thans de 
hoofdregels dat 
a. de vordering slechts ontvankelijk is bij een strafrechtelijke veroordeling van de dader; 
b. alleen die schade voor vergoeding in aanmerking lcomt die is veroorzaakt door de in de bewezen-

verklaring opgenomen hartdelingen. 

De onder a. genoemde regal moat worden gehandhaafd. De enige reden waarom de strafrechter 
zich over een aanspraak van de benadeelde uitlsat is framers gelegen in het strafrechtelijk verwijt 
dat de verdachte wordt gemaakt. Maar het sub b. vermelde criterium dient te worden verruimd. 
Het geldende recht op dit punt is nodeloos restrictief. Bij een telastelegging van doorrijden na 
ongeval is de benadeelde that bevoegd schade te verhalen die is veroorzaalct door het ongeval zelf. 
Indien de verdachte terecht staat terzake van mishandeling, is minst genomen onzeker of het 
slachtoffer kan opkomen voor schade die aan zijn woning is aangericht voorafgaand aan of volgend 
op het geweld. Waimeer in can geval van flessetrekkerij de telastelegging melding maakt van het 
herhaaldelijk eten zonder betaling, maar de verdachte in feite ook langere tijd zonder vergoeding 
in het hotel heeft gelogeerd, zal de laatstbedoelde schadepost naar geldend recht buiten de orde 
vallen. Dat zijn maatschappelijk ongerijmde uiticomsten. Deze vormen van aan de telastelegging 
connexe schade behoren in het strafgecling te worden meegenomen. Als criterium zou hierbij 
ktumen gelden dat het moet gaan om schade the in een redelijk verband staat tot het telastegelegde 
en bewezenverklaarde feit.' 49  De invulling van deze maatstaf vindt plaats aan de hand van de 
omstandigheden van het geval, waarbij de samenhang in tijd en plaats van handelen voor de hand 
liggende aanIcnopingspunten zijn. 

Anderzijds moat op deze plaats worden herhaald dat de regaling omtrent schadeherstel in het 
verband van het strafgeding vooral moat zijn gericht op situaties waarin er verhaalbare schade 
is aangericht. De voorschriften moeten betrekking hebben op betreklcelijk veel voorkomende 
gevallen waarin het delict tot een overzienbare schade heeft geleid en de dader ook in staat moet 
worden geacht om (can deal van) the schade to vergoeden. Het heeft geen S om slachtoffers aan 

149 Dit voorstel loopt niet vooruit op de vraag of can vordering van een benadeelde ook mogelijk moat zijn terzake 
van ad infonnandwn gevoegde feiten. Het gaat daarbij immers om ten andere rechtsbetrelcking: de schade is 
niet geleden door iemand die is gedupeerd door het centrale voorwerp van strafrechtelijke beoordeling. De 
voeging ad informandum wordt ten gronde onderzocht in het tweede projectjaar. 
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te moedigen om vorderingen in te dienen die op voorhand vrijwel kansloos zijn. Dat zou alleen 
maar leiden tot teleurstellingen die zelfs kunnen bijdragen aan een proces van 'secundaire 

10. Schets van een wettelijke regeling 

De erkenning van het slachtoffer als een direct betroldcene in het strafgeding, met een eigen 
procespositie en met rechtens te respecteren belangen, dient tot uitdrukking te komen in het 
Wetboek van Strafvordering, door een aparte titel in te voeren betreffende de rechtspositie van 
het slachtoffer. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren door de bestaande titel betreffende de bena-
deelde te verruimen en hierin ook voorschriften op te nemen die zien op gevallen waarin het 
slachtoffer niet als benadeelde optreedt in het strafproces, maar in een andere hoedanigheid 
(bijvoorbeeld in een geval dat het slachtoffer gebruik wenst te maken van het in paragraaf 6 
genoemde spreekrecht). 

Er valt veel voor te zeggen om bij de interpretatie van het begrip 'slachtoffer' aansluiting te 
zoeken bij art. 12 lid 1 Sv. Men zou dan als slachtoffer kunnen aanmerken die door het strafbare 
feit rechtstreeks getroffen is in zijn belangen. Onder omstandigheden (bijvoorbeeld in het geval 
van een levensdelict) kan ook een nabestaande als islachtoffer' worden aangemerkt. 

10.1 Her recht op informatie 

In de titel betreffende het slachtoffer dienen onder meer voorschriften te worden opgenomen over 
het recht op informatie. Deze zijn nu al voor een deel vervat in de slachtofferrichtlijnen, zoals de 
Richtlijn Terwee. Zoals in paragranf 5 aan de orde is gekomen is het echter gewenst dat dit recht 
wordt verankerd in het Wetboek van Strafvordering en dat dit recht 'zonder de omweg van verplich-
tingen opgelegd aan anderen in de regelgeving herkenbaar' I " moet zijn. Bovendien dient het recht 
op informatie in zoverre te worden uitgebreid, dat dit tevens het recht omvat om te worden gewezen 
op de rechten die het slachtoffer naar geldend recht kan uitoefenen. 

Zoals in paragraaf 7 aan de orde is gekomen is het tevens gewenst om aan slachtoffers het recht 
te geven op inzage in het strafdossier, ongeacht of het slachtoffer zich gevoegd heeft als benadeelde 
dan wel een beklag heeft gedaan ex art. 12 Sv. 

10.2 Het spreekrecht 

Tevens is het gewenst om in de titel betreffende het slachtoffer het spreekrecht op te nemen. Dit 
houdt in dat slachtoffers het recht krijgen om, tijdens de terechtzitting en/ of tijdens andere fasen 
van het proces, mondeling of schriftelijk een verklaring af te leggen die ter kennis komt van de 
rechter en andere officials die binnen de procedure zijn belast met het nemen van beslissingen ten 
aanzien van de verdachte. Het kan hierbij gaan om mondelinge of schriftelijke verklaringen of om 
verklaringen die langs audio/visuele weg (bijvoorbeeld d.m.v. een video-opname) worden afgelegd. 

Een belangrijk argument voor de toekenning van spreelcrecht aan slachtoffers is dat hierdoor 
de procedurele rechtvaardigheid wordt bevorderd doordat het slachtoffers de gelegenheid lcrijgt 

150 Zie par. 5. 
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te participeren in de strafzaak tegen de verdachte. De emancipatie van slachtoffers wordt op deze 
manier bevorderd. Voorts is eenbijkomend voordeel dat de justitiele autoriteiten beter gelinformeerd 
ralcen over zaken die van belang zlin voor de strafzaak tegen de verdachte. Bovendien wordt ook 
de conflictoplossende werking van de strafrechtspleging bevorderd, wanneer het slachtoffer in de 
gelegenheid wordt gesteld zijn kant van het verhaal naar voren te brengen en de verdachte te 
confronteren met hetgeen hij het slachtoffer heeft aangedaan. 

Omdat de invoering van een spreelcrecht leidt tot een zwaardere belasting van het strafrechtelijke 
apparaat en er bovendien tot nu toe in Nederland nog geen ervaring is opgedaan met het 
spreelcrecht"' Iffict het verstandig om (in ieder geval vooralsnog) alleen in een beperkt aantal 
gevallen aan het slachtoffer het recht toe te kermen ter terechtzitting het woord te voeren. In para-
graaf 6.7 wordt de suggestie gedaan om het recht ter terechtzitting het woord te voeren voorlopig 
te beperlcen tot de meer emstige delicten, zoals de geweldsdelicten. Ook valt eraan te denken om 
voorlopig alleen bij het 'eerste spoof,' waarbij de op het spel staande belangen relatief groot zijn, 
aan slachtoffer het recht toe te kennen mondeling een verklaring af te leggen ter terechtzitting. 

In andere gevallen zou voorlopig moeten worden volstaan met het recht om 6fwel schriftelijk, 
Ofwel fangs audio-visuele weg ofwel via het OM informatie te verschaffen aan de rechter. 

10.3 Ant/ere tnanieren waarop het slachtoffer informatie kan verschaffen aan de officials die 
binnen de procedure zijn belast met het nemen van beslissingen ten aanzien van de ver-
dachte 

Ook op andere manieren dient het slachtoffer in de gelegenheid te worden gesteld om informatie 
te verschaffen aan de officials die binnen de procedure zijn belast met het nemen van beslissingen 
ten aanzien van de verdachte. Zo valt er veel voor te zeggen om aan slachtoffers de bevoegdheid 
toe te kennen om aan de daartoe aangewezen justitiele autoriteiten het verzoek te doen ombepaalde 
stukken in het procesdossier op te nemen (vgl. paragraaf 7). 

10.4 Het recht op bescherming van privacy en firsieke veiligheid 

Zoals in paragraaf 8 aan de orde is gekomen is het niet nodig en ook niet gewenst de bestaande 
mogelfficheden van slachtoffers om anoniem op te treden in het strafproces uit te breiden. Mocht 
in de pralctijk de behoefte aan 'anonieme aangiften' toenemen, dan Iran het zinvol zlin in een richtlijn 
nadere regels hierover op te stellen, zoals the nu al bestaan in gevallen van seksueel misbruik (vgl. 
paragraaf 2.2.2). 

151 Thais in par. 6.2. aan de orde is gekomen wordt in de huidige rechtspralctijk al wel op beperkte schaal 
gedxperimenteerd met bepaalde vormen van het spreekrecht, bijvoorbeeld doordat er door het OM 
slachtoffergespreklcen worden gehouden waarvan een verslag wordt opgenomen in het procesdossier. In de 
pralctijk komt het voorts voor dat rechters zonder dat daarvoor een wettelijke basis bestaat aan een slachtoffer 
de gelegenheid geeft een slachtofferverklaring af te leggen ter terechtzitting. 

152 Het gaat hierbij orn die zaken waarin de mogelijlcheid bestaat dat er een vrijheidastraf van meer dan zes 
maanden wordt opgelegd. 
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10.5 Het recht op schadevergoeding 

In paragraaf 9 is bepleit om ook in het komende recht vast te houden aan de accessoiriteitseis, maar 
aan deze eis wel een meer eigentijdse invulling te geven. In beginsel is hiertoe geen wetswijziging 
nodig. Wel is het gewenst om in de Memorie van Toelichting aan te geven dat terughoudend 
gebruik dient te worden gemaalct van de rechterlijke bevoegdheid om de vordering naar de bur-
gerlijke kamer te verwijzen (vgl. paragraaf 9). Mocht ondanks deze aanbeveling de praktijk bestaan 
om ook al bij geringe complicaties de zaalc te verwijzen naar de civiele rechter, dan kan worden 
overwogen om het 'clear case-criterium', dat in art. 361 lid 3 Sv is vervat aan te scherpen. Een optie 
zou bijvoorbeeld lcunnen zijn om te bepalen dat er alleen een verwijzing naar de burgerlijke rechter 
client plat  s  te vinden wanneer de beoordeling van de vordering van de benadeelde 'een onevenredig 
zware belasting voor het strafgeding vormt' (zie ook paragraaf 9). Voorts is ook betoogd dat:'de 
regeling omtrent schadeherstel in het verband van het strafgeding vooral moet zijn gericht op 
situaties waarin er verhaalbare schade is aangericht.' 

10.6 Her recht op (/uridische) bijstand 

In de titel betreffende het slachtoffer dient voorts het recht te worden opgenomen op (juridische) 
bijstand. Dit recht is al voor een deel vervat in het Wetboek van Strafvordering (zie art. 51e Sv) 
en in de slachtofferrichtlijnen.'" In het geval dat een benadeelde zich gevoegd heeft als benadeelde, 
kan bijstand zelfs verplicht zijn (zie art. 51 c Sv). 

Ook in andere gevallen dan bij een voeging als benadeelde kan, gezien de rechtens te respecteren 
belangen van het slachtoffer, rechtsbijstand gewenst zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de gevallen 
waarin het slachtoffer als getuige wordt gehoord. In het deelonderzoek betreffende de getuige zijn 
hiervoor voorstellen gedaan, die overigens niet specifiek betreklcing op slachtoffer-getuigen, maar 
ook op andere getuigen.' In de kern komen deze voorstellen hierop neer dat, in de gevallen waarin 
de getuige een spreekplicht heeft, deze het recht heeft op rechtsbijstand. Onder omstandigheden 
kunnen minvermogende getuigen volgens deze voorstellen aanspraak doen op gratis rechtsbijstand. 

Voorts is het ook gewenst om in gevallen waarin een slachtoffer gebruik wenst te maken van 
zijn spreekrecht deze het recht toe te kennen zich te laten bijstaan door een advocaat of door een 
andere (in de wet aangegeven) persoon. Bij deze laatste personen kan bijvoorbeeld worden gedacht 
aan een medewerker van het bureau slachtofferhulp. In hoeverre deze bij stand door de overheid 
client te worden vergoed is voor een belangrijk deel een rechtspolitieke vraag. Het is goed mogelijk 
dat, wanneer het spreekrecht is ingevoerd zal blijken dat de behoefte aan rechtsbijstand door een 
advocaat niet zo groot is, maar dat het wel gewenst kan zijn dat bijstand wordt verleend door andere 
personen, zoals medewerkers van slachtofferhulp. 

153 Zo wordt in de richtlijn betreffende de bejegening van slachtoffers van sexuele misdrijven aangegeven, dat in 
beginsel een vertrouwenspersoon aanwezig dient te zijn bij de aangifte, indien het slachtoffer de wens daartoe 
gegeven heeft (zie onder punt 8 van de richtlijn). In verband daarrnee dient het slachtoffer v6or de aangifte op 
de mogelijkheid te worden gewezen een vertrouwenspersoon te vragen bij de aangifte aanwezig te zijn (zie 
onder punt 16 van de richtlijn). In de meeste gevallen is deze vertrouwenspersoon geen jurist. 

154 Zie par. 8.3. van het laatstgenoemde deel-onderzoek. 
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10.7 Het recht dat de zaak ookvanuit het oogpunt van de belangen van het slachtoffer, binnen 
een redelijke termijn wordt afgedaan 

Heeft het slachtoffer zich gevoegd als benadeelde, dan vloeit uit art. 6 lid 1 EVRM voort, dat birmen 
een redelijke termijn een beslissing moet worden genomen over diens vordering. Maar ook in 
andere gevallen heeft niet alleen de verdachte, maar ook het slachtoifer een rechtens te respecteren 
belang bij een voortvarende behandeling van de strafzaak. Zo kan de verwerking van het teed dat 
het slachtoffer is aangedaan worden belemmerd wanneer het slachtoffer pas geruime tijd na de 
aangifte als in eerste aanieg getuige wordt gehoord en jaren later ook nog weer in hoger beroep 
meet getuigen. Het recht dat de zaak ook vanuit het oogpunt van de belangen van het slachtoffer 
binnen een redelijke termijn wordt afgedaan is nu al vervat in de Declaration of Basic Principles 
of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (Part A onder 6e).' Het is gewenst om dit 
recht tevens te verankeren in het Wetboek van Strafvordering. 

155 Vgl. par. 2.1. 



7 De getuige in het strafprocesrecht; voorstellen voor een nieuwe regeling 

Mr. A. den Hartog 

1. Inleiding 

In vrijwel alle strafzalcen spelen verklaringen van getuigen een belangrijke rol. Zolang getui-
genverklaringen ontbreken, zijn opsporings- en vervolgingshandelingen veelal onrnogelijk. Voor 
de beraadslaging geldt dat verklaringen van getuigen vaak noodzakelijk zijn voor het uitspreken 
van een veroordeling. Anderzijds Ion het zijn dat juist de aanwezigheid van verklaringen van getui-
gen (a decharge) de rechter doet besluiten de verdachte vrij te spreken, te ontslaan van alle rechts-
vervolging of een lagere straf op te leggen. 

Aileen al vanwege de belangrijke rol die een getuige in het strafproces kan spelen, dient een 
strafvorderlijke regeling een plaats voor hem in te ruimen. Een wellicht nog sterker argument voor 
het inruimen van die plaats is gelegen in het feit dat ten aanzien van de getuige verschillende straf-
procesrechtelijke belangen zijn gemoeid, welke belangen met elkaar kunnen botsen. In paragraaf 
2 z-ullen deze belangen worden genoemd en kort worden toegelicht. Vervolgens zal in paragraaf 
3 nagegaan worden hoe de Nederlandse wetgever tegen de genoemde belangen aankijIct en in het 
bijzonder zal worden nagegaan welk gevvicht de Nederlandse wetgever toekent aan de verschillende 
belangen. In paragraaf 4 wordt vanuit internationaal perspectief bekeken hoe de belangen worden 
gewogen en vervolgens zal in paragraaf 5 uiteengezet worden welke de uitgangs- en aandachtspun-
ten zijn voor de voorstellen die in de paragrafen 6 t/m 9 worden gedaan. 

Omdat in dit deelrapport is afgeweken van het door de onderzoelcsgroep afgesproken stramien 
is in paragraaf 10 een korte 'wegwijzer' opgenomen. 

2. Verschillende strafprocessuele belangen 

2.1 Het onderzoeksbelang 

Het strafproces is gericht op de waarheidsvinding. Deze waarheidsvinding moet er toe leiden dat 
schulcligen worden bestraft en onschuldigen niet. Indien de getuigenverklaring in het licht van dat 
doel wordt geplaatst, gaat het er dus om er naar te streven dat alleen die getuigenverklaringen van 
invloed zijn op de uitkomst van de procedure, ten aanzien waarvan geldt dat niet/nauwelijks 
getwijfeld kan worden aan de inhoud ervan. Dat betekent dat 1) een getuige onder bepaalde ornstan-
digheden zijn verklaring dient af te leggen, welke omstandigheden er toe moeten leiden dat de 
verklaring zoveel mogelijk spoort met de werkelijkheid en/of 2) dat er mogelijkheden moeten 
bestaan het waarheidsgehalte van die verklaring te controleren. Omstandigheden die er toe bij 
lumen dragen clat verklaringen sporen met de werkelijkheid kunnen gelegen zijn in de persoon 
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van de ondervrager', de teclunele, het moment van ondervragine en de situatie waarin de onder-
waging plaatsvincle. Controle van het waarheidsgehalte van de verklaring ken geschieden door 
het opnieuw horen van de getuige (ter terechtzitting) of door het laten afspelen van de band waarop 
het verhoor is opgenomen. 

Behalve dat het onderzoelcsbelang een rol speelt binnen het streven onschuldigen vrijuit te laten 
gaan en schuldigen te bestraffen, speelt het (althans in het kader van de Nederlandse strafvordering) 
ook een ml bij de controle op de wijze waarop het voorondetzoek is verricht; de rechter moet onder 
meer lcunnen nagaan of het bewijs op een rechtmatige wijze is vergaard. 

2.2 Het verdedigingsbelang 

Algemeen wordt erkend dat de verdachte tijdens de procedure de gelegenheid moet hebben rich 
te verdedigen. Een van de verdedigingsrechten die de verdachte heeft, betreft het recht van de 
verdachte de getuige te ondervragen. Daarbij ken onderscheid worden gemaakt tussen het recht 
getuigen a charge en het recht getuigen a &charge te ondervragen. Het belang dat gediend is met 
het ondervragingsrecht zal voor een belangrijk deel samen vallen met het onder paragraaf 2.1 ge-
noemde onderzoelcsbelang. Het ondervragen van getuigen kan beschouwd worden als middel om 
het waarheidsgehalte van de in het proces-verbath opgenomen verklaring te controleren of als 
middel om (nieuwe) feiten boven tafel te lcrijgen. 

Deze omschrijving betreft de traditionele invulling van het verdedigingsbelang. Aan het 
verdedigingsbelang worden ook andere invullingen gegeven. Dennis schrijR bijvoorbeeld: 

'These broad principles of equality and informed participation are important not just instrumentally (because 
they tend to promote factually correct outcomes of decisions), but normatively, because requirements of due 
process demonstrate respect for the dignity and rights of individuals (...). Such respect, shown by means 
of a fair procedure is crucial in securing acceptance of adjudicative decisions as legitimate exercises of official 
power." 

I Veronderstellingen daarbij zijn dat hoe objectiever de ondervrager is, des te betrouwbaarder de verklaring en de 
verwoording ervan in het proces-verbaal is en dat de rechter objectiever is dan de officier van justifie en de officier 
wear objectiever dateen opsporingsambtenaar. Anderzijds bestaat de veronderstelling dat de opsporingsambtenaar - 
door zijn ervaring - een betere ondervrager is dan bijvoorbeeld de zittingsrechter. 

2 Waarbij bijvoorbeeld geldt dat een suggestieve vraagstelling meet warden vermeden. 
3 Veronderstelling daarbij is bijvoorbeeld dat hoe eerder de getuige over hetgeen hij heeft waargenomen wordt 

ondertrtaagd, des te betrouwbaarder de verklaring zal zijn. 
4 Zo kan de wetenschap dat het verhoor wordt opgenomen of de aanwezigheid van de raadsman van de verdachte 

voorkomen dat de getuige te veel gestuurd wordt in zijn verklaring.Een ander voorbeeld dat bier kan worden 
genoemd zijn de studio's waarin kinderen worden verhoord. De kindvriendelijke inrichting van de studio's moet 
er toe bijdragen dat het kind rich op zijn gemak voelt en daardoor beter in staat is (overeenkomstig de waarheid) 
to verldaren. 

5 I.H. Dennis, Human Rights and Evidence in Adversarial Criminal Procedure: The Advancement of International 
Standards, in: Proceedings of the First World Conference on New Trends in Criminal Investigation and Evidence, 
Ed. LM Reijntjes en IS. Nijboer, Koninldijke Vermande 1997, p. 524. Zie ook: R.D. Friedman, Confrontation 
Rights of Criminal Defendants, in: Proceedings of the First World Conference on New Trends in Criminal 
Investigation and Evidence, Ed. LM Reijntjes en J.F. Nijboer, Koninklfike Vermande 1997, p 534. 
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Ook Otte vult het verdedigingsbelang anders dan traditioneel in (Isar waar hij stelt: 'Door het meer 
dan voorheen horen van getuigen ter zitting wordt naar mijn smaak - terecht - toegekomen aan het 
verdedigingsbelang zonder dat door deze ontwikkeling de waarheid eerder boven tale! komt. 16  

Daar waar het verdedigingsbelang niet traditioneel wordt ingevuld, zullen dit belang en het 
onderzoeksbelang niet altijd samenvallen. Dit kan overigens ook het geval zijn indien wel gekozen 
wordt voor een traditionele invulling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de verschijning van een getuige 
niet in het belang van de verdediging is', maar er toch redenen zijn te twijfelen aan de inhoud van 
de reeds door die getuige af-gelegde verklaring en dus het onderzoeksbelang met zich mee brengt 
dat de getuige ter terechtzitting opnieuw wordt gehoord. 

2.3 Het belang van openbaarheid 

In principe dient het onderzoek ter terechtzitting toegankelijk te zijn voor pers en publiek. De 
veronderstelling is dat de rechter zijn werk beter doet indien hij zich gecontroleerd voelt en dat 
de openbaarheid bijdraagt aan het vertrouwen van het publiek in de rechtspraak; indien het publiek 
op de hoogte raakt van hetgeen op de zitting aan de orde komt, zal het eerder begrip op lcunnen 
brengen voor de beslissing van de rechter. 

Wordt een getuige niet op de zitting gehoord, dan zal zijn verklaring - indien deze volgens de 
rechter voor de beslissing relevant is - op de zitting worden voorgelezen of samengevat (vg!. art. 
301 Sv). Het niet verschijnen van de getuige op de zitting lijkt in zoverre niet op gespannen voet 
te staan met het beginsel van openbaarheid. 8  Wel moet worden opgemerkt dat het op stuldcen recht 
doen, zoals dat hier in Nederland praktijk is, er toe leidt dat het publiek niet de selectie van het 
materiaal kan controleren; de rechter zal immers in principe met name die stulcken voorlezen of 
samenvatten die volgens hem voor de beslissing relevant zijn. 

In verband met de getuige kan het belang van openbaarheid een overlap vertonen met het 
onderzoeksbelang. Zoals boven gesteld, bestaat de veronderstelling dat de rechter zijn taak beter 
uitoefent indien hij (door het publiek) gecontroleerd wordt. Een veronderstelling die daar logisch 
uit voort vloeit is dat de rechter ook beter zijn best zal doen bij de ondervraging van de getuige 
indien de zitting openbaar is. Toch zullen er ook situaties denkbaar zijn waarin het onderzoeksbe-
lang en het belang van openbaarheid haaks op elkaar staan. Een dergelijke situatie doet zich voor 
indien de getuige zich - door de aanwezigheid van het publiek - geremd voelt en daardoor niet 
voldoende openheid van zaken geeft. 

6 M. Otte, Het onderzoek ter terechtzitting (over de betrekkelijke betekenis van het onmiddellijkheidsbeginsel), 
Justitiele Verkenningen 1998, p. 30. 

7 Bijvoorbeeld omdat de getuige tevens het slachtoffer is en de verdediging vreest dat de verschijning van het 
slachtoffer de eventueel op te leggen straf (voor de verdachte) nadelig kan beinvloeden. 

8 Vindt het geding echter plaats voor de politierechter of de kantonrechter clan staat de wet wel een duidelijke inbreulc 
op het beginsel van openbaarheid toe. De art. 374 en 398 sub 5 Sv staan de politierechter en de kantonrechter toe 
(indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan) ter terechtzitting te zwijgen over de inhoud van stuldcen die wel 
relevant zijn voor de uitspraalc. 
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2.4 Het belong van een snelle procedure 

Een snelle procedure leidt er toe dat de verdachte minder lang in onzekerheid verkeert over hetgeen 
hem te wachten staat en dat de eventueel opgelegde sanctie eerder op de daad volgt. Bovendien 
kan een snelle procedure leiden tot een besparing van de proceskosten. 

Hoe vaker getuigen warden gehoord, des te meet komt het belang van een snelle procedure in 
gedrang. Het belartg knit daarmee banks komente staan op het onderzoelcs-, het verdedigingsbelang 
en het belang van een openbare behandeling. 

2.5 Het opsporingsbelang 

Het opsporingsbelang valt voor een groot gedeelte samen met het onderzoelcsbelang. Beide hebben 
een duidelijke link met het strewn naar de materiele waarheidsvincling; het onderzoelcsbelang vloeit 
er uit voort en het opsporingsbelang wordt er door ingekleurd. Er zijn echter ook verschillen. Men 
zou ktumen stellen dat het opsporingsbelang de nadruk ligt op het laumen vervolgen en veroordelen 
van de schuldige, terwijl het onderzoeksbelang meet St op beoordeling of verlcrijging van be-
trouwbaar materiaal op basis waarvan de eindbeslissingen worden genomen. Daar waar gebruik 
wordt gemaakt van verldaringen van anonieme getuigen en kroongetuigen, kan sprake zijn van 
een botsing van belangen. De toezegging aan een getuige dat hij anoniem mag blijven of dat hij 
in aanmetking komt voor strafverminderling, moet Cr toe leiden dat hij een verklaring aflegt - 
hetgeen in het belang van de opsporing kan zijn - maar door die aansporingen wordt tegelijkertijd 
bewerlcstelligd dat hetzij de betrouwbaarheid van de verklaring (van de anonieme getuige) minder 
goed behoordeeld 'can worclen, hetzij de verklaring (van de lcroongetuige) minder betrouwbaar 

Een ander verschil tussen beide belangen is dat het onderzoelcsbelang ruimer is. Daaronder valt 
immers ook de beoordeling van de rechtmatigheid van de bewijsvergaring. Het is tegelijkertijd 
mede vanwege dat laatste aspect dat het onderzoeksbelang kart botsen met het opsporingsbelang. 
Het opsporingsbelang (in toekomstige zaken) kan namelijk in het geding zijn indien de getuige 
onthullingen doet over bepaalde (tot dan toe) geheime opsporingstactielcen of de naam bekend 
maalct van een tipgever of infiltrant. 

2.6 Het belang van de getutge 

Het belang van de getuige is waarschijnlijk- in vergelijking met de hierboven genoemde belangen - 
nog het meest gecompliceerd. Mogelijk omdat men niet 'can spreken van het belang van de getuige. 
Het tin zijn dat een getuige in het geheel niet gehoord wenst te worden omdat schending van zijn 
beroepsgeheim dreigt, hij strafvervolging van een dierbare of zich zelf riskeert, hij geen zin heeft 
allerlei privacy gevoelige gegevens te openbaren of hij de wraak van de verdachte vreest. Het kan 
ook zijn dat de getuige juist wel wil verklaren, zodat de dader vervolgd knit worden, maar ver-
volgens niet (ter terechtzitting) opnieuw gehoord wenst te worden. Bijvoorbeeld omdat hij niet 
met de verdachte geconfronteerd wil worden, hij het verhoor tij dens het onderzoek ter terechtzitting 
psychisch of gelet op het tijdsaspect te belastend vindt. Vervolgens is er de getuige die het allemaal 

9 De belangen liggen hier niet helemaal tegenover ellcaar. Zo is het opsporingsbelang niet gediend met onjuiste 
verklaringen en Tamen ook verklaringen van anonieme getuigen en kroongetuigen het onderzoelcsbelang dienen 
in die zin dat de hoeveelheid informatie toeneemt, zij het dat Cr aan die extra informatie een groter risico kleeft. 
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niet zal uitmaken. Hij wil bij de politie verldaren en later tijdens de terechtzitting ook wel en ten-
slotte is er de getuige die juist graag (ter terechtzitting) wil getuigen, waarbij gedacht kan worden 
aan het slachtoffer die het juist wel prettig vindt dat de rechter zijn versie van het gebeuren hoort 
zodat een veroordeling en/of zwaardere straf waarschijnlijker wordt. 

In situaties waarin de getuige niet (opnieuw) wil verklaren, zal het duidelijk zijn dat het belang 
van de getuige kan botsen met het opsporingsbelang, onderzoeksbelang, verdedigingsbelang en/of 
het belang van openbaarheid. 

3. De verschillende belangen en de visie van de wetgever 

De hierboven genoemde belangen hebben een rol gespeeld bij de oude en nieuwe bepalingen in 
het WvSv die betreldcing hebben op de getuige. Hoewel spralce is van een constante invloed van 
de verschillende belangen, is de wetgever de belangen in de loop der jaren anders gaan wegen. 
Zo is het recht van de verdachte getuigen ter terechtzitting te laten dagvaarden/oproepen ingeperlct 
ten gunste van het belang van een snelle procedure en dat van de getuige. Tot 1984 stelde de wet 
geen grenzen aan het recht van de verdachte om getuigen ter zitting te doen horen: 

'Het werd redelijk geacht om de rechten van de verdediging, in het bijzonder het ondervragingsrecht van 
de verdachte, tijdens het onderzoek ter terechtzitting zo min mogelijk te beperken. In dit licht heeft de 
verdachte belang bij een ruime regeling die hem toestaat alle getuigen op te roepen die hij voor zijn 
verdediging nodig acht. Daarom waren aanvankelijk nauwelijks beperkingen opgenomen voor het oproepen 
van getuigen. De verdachte mocht er bovendien van uitgaan dat op de terechtzitting alle relevante getuigen 
verschijnen, opdat de rechtbank zich rechtstreelcs een oordeel kan vormen over de betrouwbaarheid van de 
afgelegde verklaring. De verdachte diende ongelimiteerd in de gelegenheid te worden gesteld de verklaringen 
ten overstaan van de rechtbank te betwisten. De getuigen waren verplicht ter terechtzitting te verschijnen 
en antwoord te geven op de gestelde vragen. De getuige werd in dit kader voornamelijk gezien als instrument 
bij de waarheidsvinding. Het was voor hem een eenvoudige burgerplicht om ter terechtzitting verslag te doen 
van wat hij had waargenomen. Alleen ten aanzien van verschoningsgerechtigden is aangenomen dat zij niet 
tot het afleggen van een getuigenis kunnen worden verplicht." 

Vanaf 1984 zijn beperkingen op het ondervragingsrecht aangebracht. In eerste instantie met name 
vanwege de aandacht voor het belang van een snelle procesvoering. Daarna omdat men meer oog 
kreeg voor het belang van de getuige en het opsporingsbelang: 

'De beperkingen op het ondervragingsrecht zijn niet alleen aangebracht uit pragmatische overwegingen. De 
(...) belangenafweging heeft opieuw moeten plaats vinden na de erkenning van de specifieke belangen van 
de getuige. De opvatting heeft veld gewonnen dat vooral ten aanzien van de bedreigde getuige en van het 
slachtoffer niet zonder meer mag worden verwacht dat zij in het kader van de uitvoering van hun burgerplicht 
onevenredig nadeel ondervinden van het afleggen van een verklaring ter terechtzitting. Dat nadeel ken bestaan 
in - al dan niet in daden omgezette - bedreiging van lijf, goed of naasten voor de bedreigde getuige en een 
ongewesten en soms onaangename of traumatiserende confrontatie met de verdachte voor het slachtoffer. 
Het zal duidelijk zijn dat vooral de belangen van deze groepen van getuigen veelal tegengesteld zijn aan 
die van de verdachte.' 11  

10 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 692, nr. 3, p. 4. 
11 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 692, nr. 3, p. 5. 
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En: 

'De ontwerpers van het Wetboek van Strafvordering zijn ervan uitgegaan dat het de burgerplicht van een 
ieder is om belangeloos bij te dragen aan de waarheidsvinding in strafzaken. Alleen voor verdachten en 
degenen die zich op hun verschoningsrecht mogen beroepen, is op daze hoofdregel een uitzondering gernaakt. 
De getuige die een wettelijke oproeping negeert, begaat een strafbaar felt, terwijl het zonder geldige reden 
weigeren te venclaren kan leiden tot een bevel tot gijzeling. (...) Titans moet worden erkend dat met het stellen 
van wettelijke sancties op het niet voldoen aan de plicht om als getuige op de terechtzitting te verschijnen 
en waarheidsgetrouw to verklaren het beoogde resultant: de waarheidsvinding, niet in alle gevallen wordt 
bereilct. Tegen getuigen die wel op de terechtzitting zijn verschenen, maar daar plotseling worden geplaagd 
door vergeetachtigheid of grote twijfel of onzekerheid over wat zij hebben waargenomen, is het in het geheel 
niet mogelijk om passende maatregelen te treffen. Dat klemt vooral als er aanwijzingen bestaan dal zij zijn 
bedreigd om bun verklaring aan te passen. In de afgelopen vijftien jaar is het inzicht gegroeid dat in 
redelijkheid niet worden verwacht dat de getuige in alle omstandigheden zijn bijdrage aan de waarheidsvin-
ding hoger zal waarderen dan zijn eigen belang om geen extra nadeel te ondervinden van het afleggen van 
een verldaring. (—Y u  

De bovengenoemde ontwildcelingen hebben eerst geleid tot invoering en daarna tot een uitbreiding 
van gronden op basis waarvan het verzoek van de verdachte om bepaalde getuigen ter zitting te 

horen kan worden afgewezen. Momenteel kan het verzoek op de volgende gronden worden afge-
wezen: 
- de verdachte wordt door de afwijzing niet in zijn belangen geschaad; 
- de gezondheidstoestand van een getuige wordt door het afleggen van eon verldaring ter terecht-

zitting emstig in gevaar gebracht; 
- het is onaarmemelijk dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal 

verschijnen; 
- de getuige is een bedreigde getuige (vgl. de art. 264 en 288 Sv). 

De toegenomen aandacht voor de belangen van een snelle rechtspleging en van de getuige, is voor 
de wetgever verder aanleiding vast to houden aan de bestaande procestraditie die is ingezet met 
het zogenaamde de-auditu-arrest.Voordelen van the procestraditie zijn volgens de wetgever de 
doelmatigheid van de rechtsgang en het felt dat met een dergelijke traditie niet tegemoet wordt 
gekomen aan de verlangens van degenen die uit zijn op sensatie of spektalcel. De verdachte - die 
het tenlastegelegde feit niet ontkent - zou in het algemeen geen belang hebben bij een langdurig 
strafproces, terwijI getuigen - met name de slachtoffers - het some op prijs stellen een directe 
confrontatie met de verdachte te vermijden.' 

De toegenomen aandacht van de Nederlandse wetgever voor het belang van de getuige heeft er 
verder toe geleid dat de positie van de getuige in het WvSv is versterkt, zoals blijkt tilt de regeling 
bedreigde getuigen. In the regeling is het voor de getuige mogelijk gemaalct rechtstreeks invloed 
uit te oefenen op zijn positie. Naast de OA .  en de verdediging, kan de getuige de rechter-commissa-
ris verzoeken to bevelen dat zijn identiteit verborgen blij ft (aft. 226a lid 1 Sv). Voordat de rechter-
commissaris (ambtshalve of na een verzoek/vordering) zijn beslissing neemt, dient hij eerst (o.a.) 
de getuige in de gelegenheid te stellen daaromftent te worden gehoord (art. 226a lid 2 Sv). Tegen 

12 Tweed° Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 26 294, or. 3, p. 4. 
13 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996,24 692, nr. 3, p. 7. 
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de beschikking van de rechter-commissaris staat ook voor de getuige hoger beroep open (art. 226a 
lid 2 Sv). 

De betrekkelijk zelfstandige positie van de getuige binnen de regeling bedreigde getuigen, betreft 
overigens geen strafvorderlijk novum. In de regeling voor het onderzoek ter terechtzitting is (reeds 
sinds de invoering van het WvSv) een bepaling te vinden die expliciet de getuige de mogelijkheid 
geeft zich rechtstreeks tot de rechter te wenden. Art. 269 lid 2 Sv bepaalt dat het bevel om de 
behandeling met gesloten deuren te doen plaatsvinden door de rechtbank ambtshalve kan worden 
gegeven, op vordering van het OM of op verzoek van de verdachte of een andere procesdeelnemer. 
Zo'n andere procesdeelnemer kan de getuige zijn. Bovendien wordt in hetzelfde lid bepaald dat 
het bevel pas wordt gegeven nadat de rechtbank het OM, de verdachte en andere procesdeelnemers 
heeft gehoord. 

Uit een bepaling als art. 269 lid 2 Sv, de regeling bedreigde getuigen en het vasthouden van de 
wetgever aan de de-auditu-jurisprudentie kan worden afgeleid dat de wetgever - voor zover het 
gaat om de getuige - niet heel zwaar tilt aan het belang van openbaarheid, althans toestaat dat aan 
de andere belangen meer gevvicht mag worden toegekend dan aan dit belang. 

De regeling bedreigde getuigen is zoals gezegd een uitvloeisel van de toegenomen aandacht voor 
het belang van de getuige. Als echter alleen dit belang een rol had gespeeld, was de wet er waar-
schijnlijk niet gekomen. De belangen van een bedreigde getuigen worden namelijk veelal het beste 
beschermd door degene van vvie die de bedreiging uitgaat, niet te vervolgen. Dat heeft de wetgever 
echter niet gewild, in tegendeel. De wet bedreigde getuige beoogt opsporing en vervolging juist 
wel mogelijk te maken. Daarbij is aandacht besteed aan de belangen van de getuigen, maar die 
aandacht moet er mede toe leiden dat getuigen bereid zijn mee te werken aan de opsporing. In 
zoverre kan dus gesteld worden dat inbreuken op (bijvoorbeeld) het verdedigingsbelang ten gunste 
van de getuige, eveneens (of zelfs: in de eerste plants) bedoeld zijn om tegemoet te komen aan het 
opsporingsbelang. 

Echter ook zonder dat het opsporingsbelang is gekoppeld aan het belang van de getuige, mag het 
volgens sommige bepalingen uit het WvSv in de belangenafweging worden betrokken.Wat het 
onderzoek ter terechtzitting betreft kan daarbij gewezen worden op art. 290 Sv. Indien er een 
gegrond vermoeden bestaat dat een getuige met het afleggen van zijn verldaring in de uitoefening 
van zijn beroep zal worden belemmerd, kan de rechtbank besluiten de getuige bepaalde vragen 
omtrent zijn identiteit niet te stellen en maatregelen treffen die redelijkerwijs nodig zijn om de 
onthulling van de identiteit te voorkomen. 

Hoewel dus met het opsporingsbelang rekening mag worden gehouden, leek de wetgever aan 
dit belang - voor zover dat althans niet gekoppeld is aan het belang van de getuige - niet meer 
gewicht te willen toekennen dan aan het onderzoeks- en verdedigingsbelang. Dit zou men althans 
kunnen afleiden uit de volgende passage: 

'Het belang van de opsporing van emstige criminaliteit alleen kan de waarborging van een volledige 
anonimitee echter niet rechtvaardigen. Dit belang kan naar mijn oordeel in voldoende mate worden 

14 Het onderscheid volledige en beperlcte anonimiteit heeft volgens de bedoeling van de wetgever geen betreklcing 
op de hoeveelheid identiteitsgegevens die worden onthuld, maar op de wijze van verhoor. Een getuige die volledige 
anoniem is, kan niet ter terechtzitting worden gehoord, een getuige met beperIcte anonimiteit wel. 
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beschermd, indien in de wet de mogelijlcheid wordt geopend om het vragen near bepaalde identiteitsgegevens 
van de politiefunctionaris achterwege te laten en de verhorende rechter de bevoegdheid te verlenen al die 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn om de onthulling van die identiteitsgegevens te 
voorkomen, zoals het onherkenbaar malcen van de politiefunctionaris bij zijn verhoor door middel van 
sclunink of vermomming of het onmogelijk maken van oogcontact tussen de verdachte en de politiefimctiona-
ris. In de regel zullen deze maategelen van geen betekenis zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid 
van de politiefunctionaris en de door hem afgelegde verklaring. Len dergelijke regeling staat niet aan een 
rechtsteelcse ondenrraging door de verdediging van de politiefunctionaris als getuige tijdens het onderzoek 
op de terechtzittting in de weg." 

Inmiddels lijkt het er echter op dat de wetgever toch bereid is om op grond van enkel het opspo-
ringsbelang (geringe) inbreulcen toe te staan op het verdedigingsbelang, zo kan men althans afleiden 
uit de volgende passage uit de MvT bij het wetsvoorstel bijzondere opsporingsbevoegdheden: 

Beoogd is to waarborgen dat de rechtmatigheid van opsporingshandelingen in alle gevallen door de reciter 
worden getoetst. Dit onderzoek moet echter op zodanige wijze kunnen worden uitgevoerd, dat daarmee geen 
schade wordt toegebracht aan reele en zwaarwegende opsporingsbelangen. De rechten van de verdediging 
dienen evenwel zo min mogelijk te worden bekort: het gaat hier in het bijzonder om het recht om bij de 
ondervraging van de getuige aanwezig te zijn en deze vragen te (doen) stellen." 

Volgens de minister bestaat vanuit het oogpunt van art. 6 EVRM tegen een dergelijke zienswijze 
geen bezwaar. In de MvT werd opgemerkt dat uit het Lildi-arrest volgt dat (in sommige gevallen) 
het verdedigingsbelang mag wijken voor het opsporingsbelang. In de Nota naar aanleiding van 
het verslagn  werd daar nog aan toegevoegd dat de voorgestelde regaling (art. 187d Sv) vooral 
betreklcing heeft op de rechtmatigheid van de opsporing en dat tot nog toe niet of nauwelijks vragen 
over de rechtmatigheid van de opsporing aan het EHRM zijn voorgelegdi s  

Tenslotte dient nog gewezen te worden op het wetsvoorstel inzake toezeggingen aan getuigen in 
strafzaken.' Het wetsvoorstel beoogt verder tegemoet te komen aan het opsporingsbelang: aan 
verdachten of veroordeelden worden toezeggingen gedaan teneinde hen te bewegen verklaringen 
af te leggen ten laste van anderen. Volgens sommigen gaat dit ten koste van het onderzoeksbe-
lang.' 

15 Tweede Kamer, 1991-1992, 22 483, nr. 3, p. 17. 
16 Tweede Kamer, 1996-1997, 25 403, nr. 3, p. 19. 
17 Tweede Kamer, 1997-1998, 25 403, nr. 7, p.34. 
18 Zie verder par. 4.1 wear ingegaan zal warden op de vraag in hoeverre uit het Ladi-arrest inderdaad voortvloeit 

dat in sommige gevallen op grand van het opsporingsbelang inbreuk mag worden gemaakt op het verde-
digingsbelang en in of art. 6 EV1tM inderdaad niet zou zien op de beoordeling van de rechnnatigheid van de 
verlcrijging van het bewijsmateriaal. 

19 Tweede Kamer, 1998-1999, 26 294. 
20 Zie bijv. T. Praldcen, Over kroongetuigen en deals met criminelen, NIB 1996, p. 1621. 
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4. Het gewicht der belangen in internationaal perspectief 

4.1 EVRM 

De bescherming van de belangen door het EVRM 
Van de hierboven genoemde belangen kan gesteld worden dat zij herleidbaar zijn naar eon of meer 
bepalingen uit het EVRM. Het onderzoeks- en verdedigingsbelang, het belang van een snelle 
procedure en van een openbare behandeling vallen onder de werIcing van art. 6 EVRM; de belangen 
van de getuige zullen veelal beschermd worden door art. 8 EVRM (recht op privacy) en soms kan 
het belang - indien het gaat om een bedreigde getuige - zelfs vallen onder de werldng van art. 2 
EVRM (recht op leven). Voor zover het onderzoeksbelang ziet op de beoordeling van de 
rechtmatigheid van de bewijsvergaring kan het ook onder art. 8 EVRM vallen. Het 
opsporingsbelang kan worden gezien als uitvloeisel, van de onder meer in de zaak X tegen 
Nederland' verwoorde gedachte dat de strafrechtspleging zodanig moet zijn ingericht dat het 
(potentiele) slachtoffers daadwerkelijk bescherming biedt. 

Het EHRM laat het verdedigingsbelang zwaar wegen en vult dit traditioneel in 
Het EVRM en de rechtspraak van het EHRM geven niet expliciet een rangorde aan in de 
verschillende belangen. Wel volgt uit de jurisprudentie dat het EHRM sterk hecht aan het 
verdedigingsbelang van de verdachte; wordt een getuigenverklaring voor het bewijs gebruikt dan 
moet de verdachte de mogelijkheid hebben gehad de getuige te ondervragen.' Het onder-
vragingsrecht betreft evenwel geen absoluut recht. In de zaak Asch 23  bijvoorbeeld was gebruik 
gemaakt van een getuigenverklaring voor het bewijs, terwijl de verdachte - omdat de getuige een 
beroep deed op haar verschoningsrecht - zijn ondervragingsrecht niet had kunnen uitoefenen. Het 
EHRM nam geen schending aan van art. 6 EVRM, omdat de verdachte wel de mogelijkheid had 
gehad om de getuigenverklaring op een andere wijze aan te vechten (bijvoorbeeld door andere 
getuigen op te roepen) en (vooral) de getuigenverklaring bevestigd werd door ander 
bewijsmateriaal. Deze laatste omstandigheid deed zich ook voor in de arresten Artner' - waarin 
de verdachte de getuige niet kon ondervragen, omdat deze onvindbaar was - en Ferrantelli en 
Santangelo' - waarin de verdachte de getuige niet had lcunnen ondervragen, omdat deze overleden 
was. Mede omdat de getuigenverklaring bevestigd werd door ander bewijsmateriaal, was het EHRM 
ook in deze arresten van oordeel dat het EVRM niet was geschonden. 

Uit deze arresten kan afgeleid worden dat het EHRM het verdedigingsbelang traditioneel 
invult;" het ondervragingsrecht is bedoeld om een bijdrage te leveren aan de waarheidsvinding. 
Het EHRM neemt immers geen schending am van het EVRM indien het kennelijke doel van het 
omdervragingsrecht - voor zover dat om getuigen a charge gaat, betreft dat de controle van de afge-
legde verldaringen - ook op een andere wijze bereikt kan worden. Men zou dus lamnen stellen dat 
het EHRM het ondervragingsrecht relativeert, maar niet het daaraan ten grondslag liggende 

21 EHRM 26 maart 1985, NJ 1985, 525. 
22 Zie bijvoorbeeld Kostovski, EHRM 20 november 1989, NJ 1990, 245, par. 41. 
23 EHRM 26 april 1991, NJ 1993, 710. 
24 EHRM 28 augustus 1992, Publ. ECHR series A, vol. 242-A. 
25 EHRM 7 augustus 1996, NJ 1998, 185. 
26 Zie par. 2.2. 
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(traditioneel ingevulde) verdedigingsbelang; inbreuken op het ondervragingsrecht worden 
toegestaan, zolang (op een andere wijze) het verdedigingsbelang wordt gerespecteerd. 

Tenslotte kan uit het Schenk-arrest" worden afgeleid dat het verdedigingsbelang, zoals dat door 
art. 6 EVRM beschermd wordt, slechts net op vragen met betrekking de schuld of onschuld van 
de verdachte en eventueel de strafzwaarte, maar niet op de rechtmatigheid van de bewijsvergaring. 0  

Het belang van openbaarheid versus het belang van de getuige 
Zoals gezegd, zal het belang van de getuige veelal beschermd worden door art. 8 EVRM. Ten 
aanzien van het vereiste van openbaarheid, kan echter ook op basis van art. 6 EVRM rekening 
worden gehouden met het belang van de getuige. De telcst van art. 6 EVRM staat toe dat de behan-
deling achter gesloten deuren !can geschieden indien het prive-belang van een procespartij dit eist. 
Uit een aantal beslissingen van de ECRM blijkt dat een getuige gezien wordt als een procespartij, 
althans dat zijn belang een inbreuk op het openbaarheidsvereiste kan rechtvaardigen." 

Uit de rechtspraak van het EHRM blijkt dat het horen van getuigen op de openbare terechtzitting 
uitgangspunt is, maar dat vanwege het verdedigingsbelang - en niet zozeer vanwege het belang 
van openbaarheid - het EHRM voor dit uitgangspunt heeft gekozen. Dit zou men althans kunnen 
afleiden uit de standaardoverweging van het EHRM die in veel arresten over de getuige voorkomt: 

an the evidence must normally be produced in the presence of the accused at a public hearing with a 
view of a adversarial argument. There are exceptions to this principle, but they must not infringe the rights 
of the defence; as a general rule, para 3 (d) and 1 of Art. 6 require that the defendant be given an adequate 
and proper opportunity to challenge and question a witness against him, either when he makes his statements 
or at a later stage.'" 

Het onderzoeksbelang versus het belting van een snelle rechtspleging 
Uitgangspunt van het EHRM inzake het recht op een behandeling binnen een redelijke termijn 
is dat hoe complexer de zaak, hoe 'anger de procedure mag duren. Het horen van getuigen (ter 
terechtzitting) is een omstandigheid die de zaak complexer maalct en die dus maalct dat de afwik-
keling van de zaak meer tijd in beslag mag nemen. Daaruit volgt dat in principe meer gewicht moet 
worden toegekend aan het onderzoelcsbelang dan aan het belang van een snelle procesvoering. Uit 
de jurisprudentie volgt echter niet dat het onderzoelcsbelang in idle gevallen voorrang heeft. Vooral 
als de verdachte geen zware straf boven het hoofd hangt, lijkt het EHRM geringe inbreuken op 
het onderzoelcsbelang (als gevolg van het streven naar snelheid) toe te ststan.' 

Het verdedigingsbelang versus het opsporingsbelang 
In het arrest Lildi had de Zwitserse rechter geweigerd de undercover agent Toni als getuige op to 
roepen, omdat zijn identiteit en de toegepaste opsporingsmethode niet onthuld mochten worden. 
Het EHRM voelde zich niet genoodzaakt om een belangenafweging te maken, omdat het van 

27 EHRM 12 juli 1988, N1 1988, 851, m.nt. EAA, par. 44. 
28 Tenzij het de sivatie betreft waarin de verdachte is ungelolct het strafbare feit te begaan. ZieTeixeira de Castro 

tegen Portugal, EHRM 9 juni 1998. 
29 D.J. Harris, M. O'Boyle en C. Warbick, Law of the European Convention on Human Rights, Buttetworths, 

London/Dublin/Edinburgh, 1995, p. 220. 
30 Zie bijvoorbeeld het arrest Lodi, EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 mat. EAA, par. 47. 
31 Zie uitgebreider: Anita den Hartog, Grenzen aan het streven de shad eerder op de daad te doen volgen, Maklu 

Antwerpen, 1992, p. 132 e.v. 
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mening was dat de Zwitserse autoriteiten zowel het verdedigings- als het opsporingsbelang hadden 
kunnen respecteren: 

'However, neither the investigation judge nor the trial courts were able or willing to hear Toni as a witness 
and carry out a confrontation which would enable Toni's statements to be contrasted with Mr Ltidi's 
allegations; moreover neither Mr Liidi nor his counsel had at any time during the proceedings an opportunity 
to question him and cast doubt on his credibility. Yet it would have been possible to do this in a way which 
took into account the legitimate interest of the police authorities in a drug trafficking case in preserving the 
anonymity of their agent, so that they could protect him and also make use of him again in the future.'' 

Uit het Ludi-arrest is wel afgeleid dat het opsporingsbelang voldoende rechtvaardiging kan zijn 
om een inbreuk te maken op het verdedigingsbelang.' Naar mijn mening kan dat niet in het Li.idi-
arrest worden gelezen. Het EHRM kwam in dat arrest niet verder dan de constatering dat aan het 
verdedigingsbelang tekort was gedaan zonder dat daar een rechtvaarcliging voor bestond. De door 
de lidstaat aangevoerde rechtvaarcliging - het opsporingsbelang - werd door het EHRM niet aan-
vaard, omdat ook zonder schending van het verdedigingsbelang, het opsporingsbelang beschermd 
had kunnen worden. Het gaat te ver om uit die constatering de conclusie te treldcen dat volgens 
het EHRM in situaties, waarin niet beide belangen beschermd kunnen worden, het opsporingsbelang 
zwaarder mag wegen dan het verdedigingsbelang.' 

De kwestie komt anders te liggen indien de inbreuk op het verdedigingsbelang niet alleen ten 
gunste komt aan het opsporingsbelang maar ook aan het belang van de getuige. Dat kan worden 
afgeleid uit het Doorson arrest, zoals hieronder zal blijken. 

Het verdedigingsbelang versus het belang van de getuige 
Tot nu toe is gebleken dat het EHRM bij de uitleg van het ondervragingsrecht veel gewicht toekent 
aan het (traditioneel ingevulde) verdedigingsbelang. Wat dat betreft kan het arrest Doorson tamelijk 
revolutionair genoemd worden, omdat daaruit lijkt te volgen dat het EHRM bereid is het 
verdecligingsbelang opzij te zetten'voor een ander belang: het belang van de getuige." Het EHRM 
stelde namelijk: 

'It is true that Article 6 does not explicitly require the interests of witnesses in general, and those of victims 
called upon to testify in particular to be taken into consideration. However, their life, liberty or security of 
person may be at stake, as may interests coming generally within the ambit of Article 8 of the Convention. 

32 EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711 m.nt. EAA, par. 49. 
33 Bijv. Tweede Kamer, 1996-1997,25 403, nr. 3, p.21. 
34 Vgl. ook K. Rozemond, De Van Mechelen verrassing en de wijziging van art. 187 Sv, DD 1998, p. 31 e.v. (p. 34- 

36). 
35 Daarvoor had de ECRM al in enkele beslissingen aangegeven dat in vozmgeving van de procedure rekening moet 

worden gehouden met het belang van slachtoffers van zedendelicten. In zowel de zaak Baegen tegen Nederland 
als Finkensieper tegen Nederland, overwoog de ECRM: 'The Commission has regard to the special features of 
criminal offences concerning rape and other sexual offences. Such proceedings are often conceived of as an ordeal 
by the victim, in particular when the latter is unwillingly confronted with the defendant. In the assesment of the 
question wheter or not in such proceedings an accused received a fair trial, account must be taken of the right of 
the right to respect for the victim's private life. There fore, the Commission accepts that in criminal proceedings 
concerning sexual abuse certain measures may be taken for the purpose of protecting the victim provided that such 
measures can be reconciled with an adequate and effective exercise of the rights of the defence.' Zie hierover E. 
Myjer, Slachtoffers van zedendelicten en Straatsburgse rechtsbescherming (2), NJCM-Bulletin 1996, p. 856 e.v. 
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Such interests of witnesses and victims are in principle protected by other, substantive provisions of the 
Convention, which imply that Contracting States should organise their criminal proceedings in such a way 
that those interests are not unjustifiable imperilled. Against this background, principles of fair trial also 
require that in appropriate cases the interests of the defence are balanced against those of witnesses or victims 
called upon to testify. 

As the Amsterdam Court of Appeal made clear, its decision not to disclose the identity of (...) to the 
defence was inspired by the need, as assessed by it, to obtain evidence from them while at the same time 
protecting them against the possibility of reprisals by the applicant. This is certainly a relevant reason to allow 
them anonymity." 6  

De bereidheid van het EHRM om bij de uitleg van art. 6 EVRM rekening te houden met de belan-
gen van de getuigen en deze zwaar te laten wegen, past binnen de intemationale ontwikkeling, zoals 
hieronder zal blijken bij de bespreking van de aanbeveling van het comite van ministers van de 
Rand van Europa en de procedureregels van de recent opgerichte internationale tribunalen. 

4.2 Recommendation No. R(97)13: Intimidation ofwitnesses and the rights of the defence, Adopted 
by the Committee of Ministers on 10 september 1997 

De bovengenoemde aanbeveling is gedaan met het oog op een betere bescherming van met name 
lcwetsbare getuigen. Aanleiding voor de aanbeveling was niet alleen de wens om getuigen beter 
te beschermen tegen (bijvoorbeeld) intimidatie van de kant van de verdachte, maar ook het inzicht 
dat medewerking van getuigen vaak noodzakelijk is om tot een veroordeling te komen en dat dus 
zonder de medewerking van getuigen het onmogelijk is bepaalde vormen van criminaliteit te be-
strijden. Daarbij heeft de aanbeveling met name het oog op georganiseerde criminaliteit en delicten 
gepleegd tegen familieleden. 

De aanbeveling gaat er van nit dat personen, die als getuigen worclen opgeroepen, verplicht zijn 
aan het ondetzoek mee te werken. Tegelijkertijd wordt echter erkend dat de lidstaten verplicht zijn 
de veiligheid van getuigen te verzekeren: 

To give testimony, if so required by the criminal justice, is above all and has been for a long time, a civic 
duty for everyone, unless the person is privileged. Compliance with such a legal obligation by witnesses 
should in principle be unconditional. In the context of certain types of criminality e.g. organised crime and 
violence in the family, one cannot ignore the risk run by witnesses of exposing themselves to retaliation by 
the offender or his associates. Criminal justice must therefore be sensitive to the specific needs of these 
persons whose evidence is often essential to uncover the truth. The duty to give testimony implies the 
responsibility of the State to guarantee that witnesses can comply with it without the above consequences. 
What can be interpreted as a State responibility may also be seen as a right for witnesses: laws should clearly 
establish that the status of witnesses comprise these two aspects at the same time i.e. duty to give testimony 
and the right to carry out this duty without ane interference, harm or risk whatsoever.'" 

Aanbevolen wordt om het voor de getuige mogelijk te maken een verklaring af te leggen zonder 
dat hij geconfronteerd wordt met de verdachte.' Ten aanzien de maatregelen in verband met de 

36 EFIRM 26 maart 1996, N1 1996, 741, m.nt. Kn, par. 70 en 71. 
37 Commentary to the principles contained in the recommendation, par. 46. 
38 Aanbeveling 6. 
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delicten tegen familieleden gepleegd, wordt aanbevolen kwetsbare getuigen zo vroeg mogelijk 
en slechts eenmaal te horen." 

'Education and psychology professionals often warn against forcing victims of crimes (examined as witnesses) 
to give their testimony again and again without obvious cause, to confront victims of violent crimes such 
as rape or sexual assault with the (assumed) perpetrator in open court and forcing small children to testify 
as witnesses in open court. For different but obvious reasons criminal procedure is hard and difficult to deal 
with for vulnerable witnesses (...). The biggest problems are mostly the renewed (secondary) traumatisation 
of repeatedly recalling traumatic events, partly in the direct, personal confrontation, with the (assumed) 
perpetrator or, in the case of small children, with the complex and "rude" environment of a court session 

Teneinde een herhaling van het verhoor en een confrontatie met de verdachte te vermijden, wordt 
aanbevolen het verhoor op video vast te leggen. 41  

Verschijnt de getuige op de zitting dan dient de rechter de ondervraging van de getuige in goede 
banen te leiden": 

'An important responsibility lies with the judge to conduct the hearing and, where appropriate, to control 
the cross-examination, in order to avoid negative effects on the witness. He should take all necessary measures 
for this objective, not only restricting the publicity or attendance at the trial, but also not unnecessarily 
disclosing the personal data of the victim of rape or sexual abuse to the offender. Where the case involves 
a victim unknown to the offender, there is no need for the defence to know the exact identity of the victim. 
In such cases "anonymity', in the narrow sense (defence is not aware of adress etc. of the victim), may be 
recommended.' 

4.3 Het Joegoslavie-tribunaal 

4.3.1 Het ondervragingsrecht van de verdachte en de belangen van de getuige 

Het statuut van het Joegoslavie-tribunaa1bevat het recht voor de verdachte getuigen te ondervragen 
(art. 21 lid 4 onder e)44  en daarnaast een bepaling die betreldcing heeft op de belangen van slacht-
offers en getuigen. Die bepaling (art. 22) luidt als volgt: 

'The International Tribunal shall provide in its rules of procedure and evidence for the protection of victims 
and witnesses. Such protection measures shall include, but shall not be limited to, the conduct of in camera 
proceedings and the protection of the victim's identity.' 

In de bepaling betreffende de rechten van de verdachte (art. 21 van het Statuut) is in het tweede 
lid uitdruldcelijk vermeld dat rekening dient te worden gehouden met art. 22 van het statuut: 

39 Aanbevelingen 25 en 26. 	' 
40 Commentary to the principles contained in the recommendation, par. 117. 
41 Aanbeveling 27. 
42 Aanbeveling 28. 
43 Commentary to the principles contained in the recommendation, par. 118. 
44 De verdachte heeft het recht 'to examine or have examined, the witnesses against him and to obtain the attendance 

and examination of witnesses on his behalf under the same conditions as witnesses against him'. De tekst van art. 
21 is geinspireerd door die van art. 14 IVBPR. 
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In the determination of charges against him, the accused shall be entitled to a fair and public hearing, subject 
to Article 22 of the Statute.' 

De bepalingen van het statuut zijn uitgewerkt in de Rules of Procedure and Evidence (RYE). Deze 
Rules worden opgesteld door het tribunaal zelf.' Het tribunaal heeft art. 22 van het statuut in 
verschillende bepalingen, uitgewerkt, zoals art. 34: 

'a. There shall be set up under the authority of the Registrar a Victims and Witnesses Unit consisting of 
qualified staff to: 
(i) recommend protective measures for victims and witnesses in accordance with Article 22 of the 

Statute; and 
GO provide counseling and support for them, in particular in cases of rape and sexual assault. 

b. Due consideration shall be given, in the appointment of staff, to the employment of qualified woman.' 

Een andere uitwerking van art. 22 van het statuut betreft art. 75 van de RPE: 

'a. A judge or a chamber may, proprio moat or at the request of either party, or of the victim or witness 
concerned, or of the Victims and Witnesses Unit, order appropriate measures for the privacy and 
protection of victims and witnesses, provided that the measures are consistent with the rights of the 
accused. 

b. A Chamber may hold an in camera proceeding to determine whether to order: 
(1) measures to prevent disclosure to the public or the media of the identity or whereabouts of a victim 

or a witness, or of persons related to or associated with a victim or witness by such means as: 
- expunging names and indentifying information from the Chamber's public records; 
- non-disclosure to the public of any records identifying the victim; 
- giving of testimony through image- or voice-altering devices or closed circuit television; 
- assignment of pseudonym. 

(ii) closed sessions (...); 
(hi) appropriate measures to facilitate the testimony of vulnerable victims and witnesses, such as one-way 

closed circuit television. 
c. A Chamber shall, whenever necessary, control the manner of questioning to avoid any harassment or 

intimidation.' 

4.3.2 Plichten van de getuige 

Behalve rechten heeft de getuige ook plichten. De kamer kan voorafgaand aan 46  of tijdens de 
zittine de verschijning van getuigen ter terechtzitting bevelen. De verschijningsplicht is een 
uitvloeisel van den van de doeleinden van de procedure: de waarheidsvinding. In een belissing van 
18 juli 1997, overwoog het tribunaal: 

'The international Tribunal is, primarily, a criminal judicial institution, with jurisdiction over individuals 
charged with the most serious offences. It is imperative that a Trial Chamber, which must ultimately make 

45 Dat het gerecht zelf de procedure-regels opstelt, schijnt in de Anglosaksische rechtswereld en die van het 
intemationale recht niet ongebruilcelijk te zijn (Laurent Moreillon, Quelques regles essentielles de procedure des 
Tribunaux penaux intemationaux, Schweizerische Zeitschrift fly Strafrecht, 1999, p. 175 e.v. (p. 181 en 182). 

46 Art. 54 RPE. 
47 Art. 98 RPE. 
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a finding of the guilt or innocence of such individuals and impose the appropriate sentence as penalty, has 
all the relevant evidence before it when making its decisions.'" 

Het tribunaal voegde daaraan toe dat de plicht van getuigen ter terechtzitting te verschijnen, alge-
meen aanvaard is en noemde daarbij o.a. de regelingen van de V.S., Canada, Engeland, Schotland, 
Frankrijk, Duitsland en Spanje als voorbeeld.' 

Uit art. 90 RPE volgt dat het onmiddellijkheidsbeginsel uitgangspunt is, hetgeen betekent dat 
getuigen in de regel op de zitting dienen te verschijnen." Daaraan moet wel worden toegevoegd 
dat de RPE het systeem van de guilty plea kent en dat het onmiddellijkheidsbeginsel dus (met name) 
van toepassing is in de zaken waarin de verdachte een not-guilty plea heeft afgelegd. 

Verder volgt uit art. 90 clat de getOge verplicht is de waarheid te spreken. 51  In hetzelfde art. staat 
verder dat een getuige bezwaar mag maken tegen het afleggen van een verklaring, indien die voor 
hem zelf belastend is. Niettemin mag de kamer de getuige in dat geval toch dwingen een verklaring 
af te leggen, zij het dat de verldaring niet gebruilct mag worden als bewijsmiddel in een eventuele 
strafzaak tegen de getuige. 

4.3.3 Botsing van belangen 

Uitgangspunt is dat het onderzoek ter terechtzitting openbaar is. In art. 79 RPE wordt echter 
aangegeven dat in het belang van de veiligheid van de slachtoffers of getuigen het onderzoek achter 
gesloten deuren mag worden gehouden. 

Daar waar de bescherming van de getuigen ten koste gaat van het (traditioneel ingevulde) verde-
digingsbelang, wordt de afweging wat lastiger. Noch in het statuut, noch in de RPE wordt duidelijk 
aangegeven dat aan het ene belang meer gewicht mag worden toegekend dan aan het andere. 
Weliswaar wordt in art. 21 lid 2 van het Statuut gesteld dat het recht op eenfair andpublic hearing, 
subject to art. 22 van het Statuut is, maar in art. 20 lid 1 van het Statuut staat dat: 

'The trial Chambers shall ensure that a trial is fair and expeditious and that proceedings are conducted in 
accordance with the rules of procedure and evidence, with full respect for the rights of the accused and due 
regard for the protection of victims and witnesses.' 

Uit deze bepaling volgt dat rekening gehouden moet worden met de belangen van het slachtoffer, 
maar uit het vereiste dat de procedure gevoerd moet worden met full respect voor de rechten van 
de verdachte lijkt voor te vloeien dat geen afbreuk mag worden gedaan aan de verdedigingsrechten 
van de verdachte. Hetzelfde kan gezegd worden ten aanzien van het eerste lid van art. 75 RPE lid 
1, waarin staat dat maatregelen getroffen kunnen worden die in het belang zijn van slachtoffers 
en getuigen, voor zover althans die maatregelen consistent zijn with the rights of the accused. 

48 Prosecutor v. Tihomir Blaslcic, Decision on the objection of the Republic of Croatia to the issuance of subpoena 
duces tecum, 18 juli 1997, par. 31. 

49 Par. 36 e.v. 
50 Een uitzondering op dit uitgangspunt is te vinden in art. 75 RPE, dat mogelijk maakt om de getuige via een video-

verbinding te horen. 
51 Is dat niet het geval, dan begaat hij een.  strafbaar feit waarvoor hij vervolgd kan worden (art. 91 RPE). 
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In een beslissing van 10 augustus 1995 (in de zaak Tactic') heeft het tribunaal uitdrulckelijk 
gesteld dat in bepaalde gevallen het belang van getuigen/slachtoffers zwaarder mag wegen dan 
het belang van de verdediging. In casu had de prosecutor onder meer verzocht de identiteit van 
bepaalde slachtoffers/getuigen verborgen te houden. Het tribunaal stelde daarbij - in navolging 
van het EHRM in de Kostovslci-zaalc - dat: 

'If the defence is unaware of the identity of the person it seeks to question, it may be deprived of the very 
particulars enabling it to demonstrate that he or she is prejudiced, hostile or unreliable. Testimony or other 
declarations inculpating an accused may well be designedly untruthful or simply erroneous and the defence 
will scarcely be able to bring this to light if it lacks the information permitting it to test the author reliability 
or cast doubt on his credibility.'" 

Het tribunaal voegde daar echter aan toe: 

'However, the interest in the ability of the defendant to establish facts must be weighed against the interest 
in the anonymity of the witness. The balancing of the interests is inherent in the notion of a "fair trial". A 
fair trial means not only fair treatment to the defendant but also to the prosecution and to the witnesses.' 

Het tribunaal acht de mogelijlcheid om gebruik te maken van anoniem getuigenmateriaal 
noodzakelijk omdat het Tribunaal in grote mate afhankelijk is van ooggetuigen en hun bereidheid 
te getuigen, terwij1 het Tribunaal niet in staat is hen bescherming te bieden door middel van een 
getuigenbeschermingsprogramma." Het tribunaal is wel van mening dat de identiteit van de 
getuigen alleen verborgen mag warden gehouden, indien voldaan is aan bepaalde voorwaarden", 
zoals de voor-waarde dat de anonimiteit noodzakelijk is voor de veiligheid van de getuige57, de 
voorwaarde dater geen omstandigheden zijn die wijzen op de onbetrouwbaarheid van de getuigen" 
en de voor-waarde dat het am een belangrijke verklaring gaat: 

'The evidence must be sufficient relevant and important to make it unfair to the prosecution to compel the 
prosecutor to proceed without it." 9  

Tenslotte is het Tribal:gal van melting dat de veiligheid van getuigen niet gevvaarborgd kan warden 
door minder vergaande maatregelen. 6°  

52 Http://wwvv.un.org/icty  
53 Par. 54. 
54 Par. 55. 
55 Par. 63 en 65. 
56 Deze voorwaarden inn voomamelijk ontleend aan een uitspraak van het Engelse Court of Appeal: de zaak R. V. 

Taylor van 22 juli 1994. In deze zaak werd een vijftienjarige gemige in een moordzaak ter terechtzitting achter 
eon scherm gehoorcl, terwijlde verdedigingniet op de hoogte was van hear identiteit. De jury en de advocaat konden 
haar rechtstreeks zien en de verdachten konden haar nen op een video-scherm (Atmemarieke Beijer, Bedreigde 
getuigen in het strafproces, Gouda Quint Deventer, 1997, p.315). 

57 Par. 62. 
58 Par. 64. 
59 Par. 63. 
60 Par. 66. 
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Behalve de voorwaarden, worden door het tribunaal nog een aantal waarborgen genoemd die het 
oog hebben op de controle van het waarheidsgehalte van de gertuigenverklaring, zoals de waarborg 
dat de rechters wel op de hoogte moeten zijn van de identiteit van de getuigen, de waarborg dat 
de rechters in staat zijn om de houding van de getuige waar te nemen en de waarborg dat de ver-
dachte zo veel mogelijk van zijn ondervragingsrecht gebruik kan malcen." 

4.4 Het statuut van het International Criminal Court' 

Het statuut is opgesteld om te functioneren als grondwet van het International Criminal Court (ICC). 
Dat hof krijgt de bevoegdheid om personen te berechten die inbreuken hebben gemaakt op de meest 
fundamentele normen van materieel volkenrecht. Daarbij moet gedacht worden aan 
oorlogsmisdrijven, het misdrijf van agressie, genocide en ernstige vergrijpen tegen de wetten en 
gebruiken die toepasselijk zijn in enig gewapend conflict.' 

Net zo als in de internationale mensenrechtenverdragen, is in het statuut het recht van de 
verdachte verwoord om ter terechtzitting getuigen te ondervragen: 

'In the determinition of any charge, the accused shall be entitled to (...) the following minimum guarantees 
(....): (e) to examine, or have examined, the witnesses against him or her and to obtain the attendance and 
examination of witnesses on his or her behalf under the same conditions as witnesses against him or her. 
(...). 

164 

Daarnaast is - anders dan bijvoorbeeld in het EVRM - in het statuut een bepaling te vinden die ziet 
op de bescherming van de belangen van slachtoffers en getuigen tijdens het onderzoek ter terechtzit-
ting. Die bepaling (art. 68) luidt: 

1. The Court shall take appropriate measures to protect the safety physical and psychological well-being, 
dignity and privacy of victims and witnesses. (...) These measures shall not be prejudicial to or inconsistent 
with the rights of the accused and a fair and impartial trial. 

2. As an exception to the principle of public hearing provided for in article 67, the Chambers of the Court 
may, to protect victims and witnesses or an accused, conduct any part of the proceedings in camera or allow 
the presentation of evidence by electronic or other special means. In particular, such measures shall be 
implemented in the the case of a victim of sexual violence or a child who is a victim or a witness, unless 
otherwise ordered by the Court, having regard to all the circumstances, particularly the views of the victim 
or witness. 

3. Where the personal interests of the victims are affected, the Court shall permit their views and concerns 
to be presented and considered at the state of the proceedings determined to be appropriate by the Court and 
in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial 
trial. Such views and concerns may be presented by the legal representatives of the victims where the Court 
considers it appropriate, in accordance with the Rules of Procedure and Evidence.' 

61 Par. 71. 
62 Adopted by the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International 

Criminal Court on 17 July 1998. 
• 63 G.A.M. Strijards, Een international strafhof Strafvorderlijke aspecten, DD 1999, p.424  e.v. 

64 Art. 67 lid 1 van het statuut. 
65 De 'Rules of Procedure and Evidence' zijn op dit moment (juli 1999) nog niet gereed. 
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4. The Victims and Witnesses Unit may advise the Prosecutor and the Court on appropriate protective 
measures, security arrangements, counseling and assistance as referred to in article 43, paragraph 6. 66  

5. Where the disclosure of evidence or information pursuant to this statute may lead to the grave 
endangerment of the security of a witness or his or her family, the Prosecutor may, for the purposes of any 
proceedings conducted prior to the commencement of the trial, withold such evidence or information and 
instead submit a summary thereof. Such measures shall be exercised in a manner which is not prejudicial 
to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial. 

6. A State may make an application for necessary measures to be taken in respect of the protection of its 
servants or agents and the protection of confidential or sensitive information. 

De wordingsgeschiedenis van art. 68 van het statuut leert dat de bepaling ten behoeve van de 
bescherming van de getuigen en de slachtoffers steeds verder is uitgebreid. Probleem bij de bescher-
ming van de belangen van slachtoffers en getuigen kan zijn dat tekort wordt gedaan aan met name 
het verdedigingsbelang van de verdachte. Dit probleem hebben de opstellers ook gezien en uit het 
eerste lid van het art. zou men kunnen afleiden - dat bij een botsing van belangen - aan het 
verdedigingsbelang voorrang moet worden verleend. Gelet op het commentaar op een eerdere versie 
van het art., lijkt die gevolgtreldcing niet helemaal juist. Daar werd namelijk opgemerlct: 

'There may be cases in which protection of witnesses cannot be consistent with the accused's right of 
confrontation.. The U.S. Supreme Court expressed the importance of this right as follows: "Face-to-face 
confrontation generally serves to enhance the accuracy of fact finding by reducing the risk that a witness 
will wrongfully implicate an innocent person." See Maryland v. Craig, 497 U.S. 836, 846 (1990). The 
proposed revision to paragraph 1 (...) would make clear that protective measures for witnesses must be 
consistent with the basic rights of the accused, including the right to confront all accusatory witnesses. 
However, in instances involving young children an/or sexual assault survivors, the Court shall have discretion 
to balance the accused's right to face to face confrontation with the survivor's right to preservation of privacy. 

Ten aanzien van het verborgen houden van de identiteit van de getuigen, meenden de opstellers: 

'To shield the identity of a witness from the accused or third persons on a permanent basis, however, is not 
possible since that would necessarily infringe upon the accused's right to examine, or have examind, the 
prosecution's witness. The accused must be allowed to confront the witness or victim and should be able 
to inquire into aspects of that person's life that may have bearing on his credibility. In most instances, 
however, the adress or current whereabouts of the witness need not be made available for such a person, 
nor should they made available if there is a risk of intimidation or retaliation. Additionally, the Court should 
make every effort to seal or protect the identity of survivors or witnesses from public record or scrutiny.' 

66 Art. 43 lid 6 van Statuut luidt: 'The register shall set up a Victims and Witnesses Unit within the Registry. This 
Unit shall provide, in consultation with the Office of the Prosecutor, protective measures and security arrangements, 
couseling and other appropriate assistance for witnesses, victims who appear before the Court and others who are 
at risk on account of testimony given by such witnesses. The Unit shall include staff with expertise in trauma, 
including trauma related to crimes of secual violence.' 

67 ILC Draft Statute, Syracuse, 15 maart 1996, p. 89. 
68 ILC Draft Statute, Syracuse, 15 nmar 1996. 
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4.5 Duitsland 

4.5.1 De positie van de getuige 
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De getuige wordt in Duitsland gezien als procesdeelnemer met rechten, maar vooral met plichten.' 
De getuige heeft drie plichten: hij dient ter terechtzitting te verschijnen, de eed af te leggen en over-
eenkomstig de waarheid te verklaren. Deze plichten worden beschouwd als burgerplichten.' 

Verschijnt een gedagvaarde getuige niet op de zitting en leidt dit tot vertraging dan lcunnen de 
kosten die het gevolg zijn van die vertraging voor rekening van de getuige worden gebracht. Verder 
is het mogelijk de getuige een boete van maximaal 1000 DM op te leggen. Ook kan de rechter een 
bevel medebrenging geven (paragraaf 51 StP0). 

De getuige moet zo vaak als dat van hem verlangd wordt ter terechtzitting verschijnen. Het 
enkele feit dat hij ver verwijderd is van de plaats waar de terechtzitting wordt gehouden, ontslaat 
hem niet van zijn verschijningsplicht. De getuigplicht kan mede de medewerking aan een recon-
structie of een schouw inhouden.' Getuigen lcunnen tevens verplicht worden zich aan het lichaam 
te laten onderzoeken, voor zover dit nodig is om vast te stellen of een spoor of een gevolg van het 
delict zich op(/in) het lichaam bevindt (paragraaf 81c StP0). Dit onderzoek kan de natuurlijke 
holten en openingen van het lichaam omvatten.' 

Lange tijd werd de positie van de getuige in het Duitse strafprocesrecht met name bepaald door 
zijn burgerplicht aan het onderzoek mede te werken. Vanaf de jaren zeventig lcreeg men echter 
meer oog voor de belangen van slachtoffers en getuigen. In 1974 stelde het Bundesverfassungs-
gericht' uitdruldcelijk dat ook de belangen van de getuigen beschermd moeten worden.' Sindsdien 
is de positie van de getuige steeds verder versterlct. De rechtspositie van de getuige in het Duitse 
strafproces ziet er momenteel in grote lijnen als volgt uit: 

Als vanouds geldt dat sommige getuigen een verschoningsrecht hebben en dat zij hierover 
geinformeerd clienen te worden (buy. paragraaf 52 lid 3 StP0). De getuige heeft verder het recht 
op een onkostenvergoeding (paragraaf 71 StP0). Worden getuigen in hun belangen geraakt door 
een rechterlijke beslissing clan kunnen zij daartegen bezwaar aantekenen (paragraaf 304, Abs. 2 
StP0). 

Verder geldt dat de rechterlijke Fiirsorgepflicht ook betreldcing heeft op de positie van de 
getuige. Doel van de Fiirsorgepflicht is dat procesdeelnemers in de gelegenheid worden gesteld 
hun bevoegdheden nit te oefenen.' Dit betekent dat uit de rechterlijke Fursorgepflicht onder meer 
de plicht voortvloeit om procesdeelnemers over hun bevoegdheden te informeren. Omstreden is 
of op dezelfde grond de rechter tevens verplicht is getuigen te behoeden voor beledigingen, het 

69 Vgl. Hans Dahs, aant. 8, Vor par. 48, in: Lowe-Rosenberg, Die StrafprozeBordnung und das Gerichts-
verfassungsgesetz, GroBkommentar, 25. Neubearbeitete Auflage 1999. 

70 Dahs, aant. 6, Vor par. 48. 
71 Dahs, aant. 7 Vor par. 48. 
72 Dahs, aant. 19 bij par. 81c, in LOwe-Rosenberg, 24. Neubearbeitete Auflage, 1988. 
73 BVerf0 8 olctober 1974, NJW 1975, p. 103 e.v. 
74 Annemarieke Beijer, Bedreigde getuigen in het strafproces, Gouda Quint 1997, p. 73. 
75 Peter Rie13, aant. 121, Einl. Absclui. H, in: LOwe/Rosenberg, 25. Neubearbeitete Auflage, 1999. 
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beantwoorden van onterende vragen of verplicht is (ambtsha1ve) - in het belang van de getuige - 
de behandeling achter gesloten deuren te gelasten." 

Vanaf 1 december 1998 is paragraaf 68b StP0 van lcracht waarin rechtsbijstand voor getuigen 
wordt geregeld. Volgens de bepaling kan aan getuigen een advocaat worden toegevoegd, iniden 
de Ov.1 toestemming heeft gegeven en van de getuige niet vervvacht wordt dat hij zijn eigen be-
langen voldoende kan behartigen en ook that voldoende op andere wijze in die behartiging kan 
worden voorzien:" 

Het (beperkte) recht op toevoeging van can advocaat, is can onderdeel van de Gesetz zum Schutz 
von Zeugen bei Vernehmungen in Strafverfahren und zur Verbesserung des Opferschutzes ' ook 
wel de Zeugenschutzgesetz genoemd." Aanleiding voor daze wet waren twee strafzaken inzake 
selcsueel misbruik van lcinderen. Met instenuning van de procesdeelnemers vond het verhoor van 
de kinderen plaats via een video-verbinding waardoor de kinderen buiten de zittingszaal konden 
worden gehoord. Het gerecht was van mening dat de aanwezigheid van de kinderen in een voile 
zittingszaal schadelijk zou zijn voor hun gezondheid." 

De Duitse wetgever was van mening dat iets dergelijlcs ook zou moeten Lumen zonder toe-
stemming van de procesdednemers. Omdat in het Duitse strafprocesrecht het onmiddellijkheidsbe-
ginsel (nog steeds) een prominente pleats inneemt, was wetswijziging noodzakelijk. Deze wijziging 
leidde tot de invoering van verschillende nieuwe bepalingen. 

Paragraaf 58a StP0 80  bepaalt dat het verhoor van getuigen op video kan worden vastgelegd. 
Dit moat gebeuren indien (1) de getuige slachtoffer van het delict is en nog geen zestien jaar oud 
is 01 (2) de verwachting bestaat dat de getuige that op de zitting zal lcunnen verschijnen en opname 
in verband met de waarheidsvinding noodzakelijk is. Dit laatste kan het geval zijn indien de getuige 
een bedreigde getuige is ante verwachten is dat hij in het kader van een geetuigenbeschermpro-
gramma naar het buitenland zal vertreldcen. al  

Paragraaf 168e StP0' schrijft de rechter voor een getuige in afwezigheid van de overige 
procesdeelnemers te horen indien door de aanwezigheid van die andere procesdeelnemers het 
welzijn van de getuige emstig gevaar loopt en dit gevaar that op een andere wijze kan worden 
afgewend. De andere procesdeelnemers dienen het verhoor via can video-verbinding te Lumen 
volgen. Paragraaf 168e StP0 verklaart verder paragraaf 58a StP0 van overeenkomstige toepassing 
hetgeen betekent dat het verhoor op video kan worden vastgelegd en in sommige gevallen moet 
worden vastgelegd. 

Ten aanzien van de zittingsvoorschriften zijn de volgende bepalingen van belang: 

76 Ale (1999), aant. 124. 
77 Daamaast zijn de mogelijkheden van rechtsbijstand voor slachtoffers van delicten vemiimd voor zover die 

slachtoffers zich in het geding voegen als Neberildager. Zie par. 397a StP0. 
78 Deze wet van 30 april 1998, trad op 1 december 1998 in werking. 
79 Peter Caesar, Hoch st&kere Schutz fur Zeugenund andere nicht beschuldigte Personen im strafprozelr, NJW 1998, 

p.2313 e.v. (p. 2314). 
80 Par. 58a StP0 is opgenomen in de titel met (algemene) bepalingen betreffende de positie van de getuige. 
81 Caesar (1998), p. 2315 . 
82 Opgenomen in de regeling betreffende de Vorbereitung der Offentliche Klage. Her verhoor dat bier worth geregeld 

gaat dus aan de openbare behandeling vooraf. 



Bijzonder Deel 	 De getuige in het straffirocesrecht 295 

Paragraaf 247a StP0 staat toe dat getuigen tijdens de zitting - door middel van een video-verbinding - 
worden gehoord, zodat zij buiten de zittingszaal ktumen blijven." Dit is toegestaan wanneer de aanwezigheid 
van de getuige in de zaal een gevaar vormt voor zijn welzijn en dit gevaar niet gekeerd kan worden door 
de verwijdering van de verdachte uit de zittingszaal of een behandeling achter gesloten deuren. Daarnaast 
is het verhoor van de getuige via een video-verbinding toe-gestaan indien hij door zielcte verhinderd is ter 
terechtzitting te verschijnen, van de getuige niet gevergd kan worden - gelet op de door hem af te leggen 
afstand en het belang van zijn verklaring - ter terechtzitting te verschijnen of de procesdeelnemers met deze 
wijze van verhoor instemmen. 

Paragraaf 255a, tweede lid StP0 betreft een uitzondering op paragraaf 250 StP0, in welk laatste artikel 
is bepaald dat personen, waarvan verklaringen voor het bewijs worden gebruikt, tijdens de terechtzitting 
gehoord dienen te worden." Paragraaf 255a StP0, tweede lid bepaalt dat volstaan kan warden met 
videobeelden van het verhoor (dat is afgenomen voorafgaand aan het onderzoek ter terechtzitting) indien 
het gaat am een getuige die de leeffijd van zestien jaar nog niet heeft bereilct en het gaat am de berechting 
van bepaalde zeden- of geweldsdelicten. Het verhoor - waarvan de video-beelden zijn gemaalct - moet door 
de rechter zijn afgenomen en de verdediging moet de mogelijkheid hebben gehad aan het verhoor mee te 
werken." 

De Zeugenschutzgesetz betreft tot nu toe de laatste stap in de ontvvikkeling betreffende de getuigen-
bescherming. De anonieme getuige was al voor de inwerkingtreding van deze wet al in het Duitse 
recht geIntroduceerd." Reeds in een beslissing van 1981 had het Bundesverfassungsgericht " 
aangegeven dat het belang van een in levensgevaar verkerende getuige en het belang van de 
verdachte in beginsel gelijlcwaardig zijn." De Duitse rechtspraak blijkt het gebruik van anoniem 
de auditu-bewijs te accepteren indien dit het best mogelijke bewijs is, de getuige in levensgevaar 
verkeert en een minder ingrijpende methode de getuige geen adequate bescherming biedt." 

De wettelijke regelingen en jurispnidentiele ontvvildcelingen in Duitsland ten gunste van de getuige 
lcunnen niet alleen verklaard warden vanuit het streven het belang van de getuige beter te bescher-
men. Sonunige van die regelingen en ontwikkelingen moeten tevens warden gezien als uitvloeisel 
van het opsporingsbelang. Zowel de rechterlijke colleges als de wetgever stellen zich op het 
standpunt dat zware of georganiseerde criminaliteit het best kan warden bestreden indien de 
organisatoren en de financiers ervan warden bestraft. Om dit doel te bereiken maken politie en 
justitie sinds het begin van de jaren tachtig veelvuldig gebruik van V-Personen (informanten) en 
verdecte Ermittler (politie-infiltranten). De overheid" is bevoegd de namen en adressen van boven- 

83 Het maalct niet uit op welke plek de getuigen zich bevinden. Dat kan oak buiten Duitsland zijn (Peter RieB, 1998, 
p. 3241). 

84 Par. 250 StP0 luidt: 'Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahmehmung einer Person, so ist dies in der 
Hauptverhandlung zu vemelunen. Die Vernehmtmg darf nicht durch Verlesung des Ober eine frOhere Vemehmung 
aufgenorrunenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklarung ersetzt werden.' 

85 Volgens de wetstelcst moeten de verdachte en zijn raadsman in de gelegenheid zijn gesteld aan het verhoor (waarvan 
de video-opname is gemaakt) mitzuwirken. Het is niet helemaal duidelijk wat daarmee bedoeld is. Waarschijnlijk 
dat de verdachte in de gelegenheid is gesteld zijn ondervragingsrecht uit te oefenen. Vgl. Peter RieB, Zeugenschutz 
bei Vemehmungen im Strafverfahren, NJW 1998, p. 3240 e.v. (P. 3241). 

86 Zie hierover Beijer (1997), p. 177 e.v. 
87 BverFG 26 mei 1981, Sty 1981, p. 381 e.v. 
88 Beijer (1997), p. 189. 
89 Beijer (1997), p. 193 en 194. 
90 De beslissing am informatie verborgen te houden kan alleen warden genomen op het hoogste bestuurlijk niveau. 

Dit is in de meeste gevallen het ministerie van Binnenlandse Zaken (Beijer, 1997, p. 184). 
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genoernde personen geheim te houden indien deze in levensgevaar verkeren, zodat noch de rechter 
noch de verdediging kan bewerkstelligen dat deze personen op de zitting verschijnen. Het voor 
de rechter en verdedigirtg geheim houden van getuigen wordt door het Bundesverfassungsgericht 
beschouwd als een Isatste redmiddel. De rechter dient in verband met zijn Aufkicirungspflicht er 
naar te streven de getuige zelf te horen. Indien de rechter hier niet in slaagt, bestaat er volgens de 
jurisprudentie een nicht zu beseitigende hindernis om de getuige ter terechtzitting te horen. flit 
heeft als consequentie dat de rechter in verband met zijn Aufklarungspflicht de door de politie-
functionaris overgebrachte verklaring of een proces-verbaal als bewijsmiddel moet accepteren. 
flit is dan namelijk het best mogelijke bewijs dat beschikbaar 

Tenslotte dient in dit verband vermeld te worden dat Duitsland verschillende Icroongetuigenrege- 
lingen kent. Deze regelingen beogen met name tegemoet te komen aan het opsporingsbelang. 92  

4.5.2 De gelding van het onmiddellijkheidsbeginsel in het Duitse strafprocesrecht 

Zoals gezegd, is het onmiddellijkheidsbeginsel (zoals verwoord in paragraaf 250 StP0) nog steeds 
uitgangspunt van het Duitse onderzoek ter terechtzitting, maar bestaan daar wel enkele uitzonde-
ringen op. Behalve de bovengenoemde uitzondering van paragraaf 255a StP0 zijn in paragraaf 
251 StP0 uitzonderingen te vinden. In die bepaling wordt onderscheid gemaakt tussen (voorafgaand 
aan de zitting) afgenomen verhoren door de rechter en anderen. Is het verhoor afgenomen door 
een rechter dan mag in meer gevalllen van het proces-verbaal gebnfik worden gemaakt dan wanneer 
dit niet door de rechter is gebeurd. De reden voor dit verschil is gelegen in het feit dat het rechterlijk 
verhoor met meer vvaarborgen is omeervoudige Icarnerleed. De rechter wordt geacht onpartijdiger 
te zijn dan de politic en de OvJ, de getuige moet tijdens dat verhoor beedigd worden en de 
verdediging heeft het recht het verhoor bij te wonen? Is het verhoor niet door een rechter afgeno-
men dan mag van het proces-verbaal alleen gebruik gemaakt worden indien de OvJ, de verdachte 
en zijn raadsman het daarmee eens zlln, de getuige overleden is of niet binnen afzienbare tijd op 
de terechtzitting zal laumen verschijnen. 

Het Bundesverfassungsgericht heeft zich in 1981" uitvoerig uitgelaten over de verenigbaarheid 
van paragraaf 251 StP0 met de Duitse grondwet. Uitgangspunt van het Bundesverfassungsgericht 
is dat de ophelderingsplicht van de rechter meebrengt dat hij zo veel mogelijk de originele bron 
moet raadplegen. Deze ophelderingsplicht brengt echter tegelijkertijd met zich mee dat indien het 
oorspronkelijk bewijsmiddel onbereikbaar is, de rechter terugvalt oP middellijk bewijs. De even-
tuele gevaren van een flexibele handhaving van het bewijsrecht, kunnen worden ondervangen door 
de vrije bewijswaardering. De mogelijke geringe bewijslcracht van middellijk bewijs kan er toe 
leiden dat de rechter in verband met het in dubio pro reo-beginsel vrijspreelct. Het Bundesverfas-
sungsgericht erkent daarbij wel dat het gevaar van een rniddellijke procesvoering erin schuilt dat 
twijfelpunten verborgen blijven." 

91 Beijer (1997), P.  182 en p. 184. 
92 Zie hierover P.J.P. Talc, De kroongetuige en de georganiseerde misdaad, Gouda Quint by Arnhem 1994, p. 65 e.v. 
93 Beijer (1997), p. 64. 
94 BverfG 26 mei 1981, Sty 1981, p.381  e.v. 
95 Beijer (1997), p.65  en 66. 
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Het probleem van het middellijk bewijs wordt met name gezien indien de verklaring schriftelijk 
wordt overgebracht. In mondeling de auditu bewijs ziet men geen probleem. De rechter mag zelfs 
genoegen nemen met een mondeling overgebrachte de auditu verklaring indien het mogelijk was 
de persoon, die de (oorspronkelijke) waarneming heeft gedaan, te horen." 

4.6 Conclusie 

Het is duidelijk dat hierboven niet alle ontwikkelingen zijn beschreven met betreldcing tot de 
getuige en in zoverre is het moeilijk om conclusies met betreldcing tot het gewicht der belangen 
in internationaal perspectief. Niettemin lcunnen op grond van het bovenstaande wel enige tendensen 
gesignaleerd worden. 

De laatste jaren wordt meer aandacht besteed aan het belang van de getuige. Vele jaren was 
dat belang ondergeschilct aan de andere belangen, hetgeen tot uiting lcwam in de positie van de 
getuige: veel plichten en nauwelijks rechten. De opwaardering van het belang van de getuige heeft 
als consequentie dat soms andere belangen moeten wijken, waarbij aan het onderzoeksbelang en 
met name aan het verdedigingsbelang moet worden gedacht. De opwaardering van het belang van 
de getuige lijkt verder ten goede te komen aan het opsporingsbelang. Zo zullen slachtoffers van 
zedendelicten eerder bereid zijn hun medewerking te verlenen indien met hun belangen rekening 
wordt gehouden. De toegenomen aandacht voor de getuige is echter niet alleen in het belang van 
de opsporing, soms is die aandacht zelfs een gevolg van het opsporingsbelang. Er worden bepaalde 
toezeggingen aan de getuige gedaan (bijvoorbeeld de toezeggging dat hij anoniem mag blijven 
of dat hij in aanmerking komt voor strafvermindering) zodat hij bereid is aan de opsporing mee 
te werken. 

Het onmiddellijkheidsbeginsel wordt nog steeds zeer serieus genomen, zoals blijkt uit de - sterk 
door het anglo-amerikaanse recht geinspireerde - regelingen voor het Joegoslavie-tribunaal en het 
ICC. Niettemin zijn ook enige relativeringen te constaren zoals te zien is in de Duitse rechtsontwik-
keling en de rechtspraak van het EHRM. Voor een gedeelte kan dat verklaard worden door de 
opvatting dat de belangen die aan het onmiddellijlcheidsbeginsel ten grondslag liggen - zoals het 
onderzoeks- en verdedigingsbelang - soms ook op andere wijze behartigd lcunnen worden dan door 
de getuige op de zitting te laten verschijnen. Zo zou althans de rechtspraak van het EHRM verklaard 
kunnen worden, waaruit blijkt dat het EHRM hecht aan het kunnen uitoefenen van het ondervra-
gingsrecht door de verdachte, maar niet als eis stelt dat dit tijdens het onderzoek ter terechtzitting 
gebeurt. Daarnaast is de relativering van het onmiddellijkheidsbeginsel tevens een gevolg van de 
opwaardering van het belang van de getuige en dat van de opsporing, zoals uit alle hierboven 
besproken regelingen blijkt. 

96 Kleinknecht/Meyer-Gronner, Stra1proze13ordnung, 43. neubearbeitete Auflage, Verlag C.H. Beck, aant. 4 bij par. 
251 StP0. 
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5. Uitgangspunten voor een nieuwe regelgeving inzake de getuige en de daarbij behorende 
aandachtspunten 

5.1 Uitgangspunten 

Bij het ontwilckelen van een nieuwe regelgeving inzake de getuigen zal vanzelfsprekend rekenhig 
gehouden dienen te worden bij de in hoofdstuk 2 beschreven belangen. Net  als in het huidige 
wetboek dient aan het onderzoeksbelang en het traditioneel opgevatte verdedigingsbelang veel 
gewicht te worden toegekend. Beide belangen zijn immers uitvloeisel van het streven naar de mate-
riele waarheidsvinding en dit streven blijft in de nieuwe regeling centraal staan. 

De waarheidsvincling heeft echter als gevolg van de jurisprudentiele ontwikkelingen inzake het 
onrechtmatig verlcregen bewijs, een ruimer bereik dan dat de wetgever van 1926 voor ogen had. 
Omdat in een nieuwe regeling de beoordeling van de rechtmatigheid van het bewijsmateriaal tot 
de bevoegdheid van de zittingsrechter blij ft behoren, omvatten het onderzoeks- en verdedigingsbe-
lang ook deze kwestie. Daze invulling heeft (waarschijnlijk) als consequentie dat het verdedigings-
belang hier ruimer wordt gezien dan het geval is in de Straatsburgse jurisprudentie met betrekking 
to art 6 EVRM." 

Het gewicht dat aan het onderzoeks-, verdedigingsbelang en het belang van openbaarheid moet 
warden toegekend is afhankelijk van de emst van het feit. Hoe emstiger het felt, des te zwaarder 
dienen die belangen te wegen; zwaarder dan bijvoorbeeld het belang van een snelle rechtspleging. 
Echter oak in emstige zalcen dienen het onderzoeks-, verdedigingsbelang en het belang van 
openbaarheid niet verabsoluteerd te warden; er moet ruimte bestaan voor het maken van een be-
langenafweging. Hoe emstig een zaak ook is, als met het ondervragen van getuigen zeer veel tijd 
verloren pat, moet de mogelijkheid bestaan am bijvoorbeeld inbreulc te maken op het ondervra-
gingsrecht ten behoeve van een voortvarende athandeling. 

Gecompliceerder wordt de situatie warmer het opsporingsbelang en het belang van de getuige 
er bij worden betrokken. Voor deze belangen geldt dat ze lcunnen botsen met het onderzoelcs-, ver-
dedigingsbelang en het belang van openbaarheid, maar tegelijkertijd dat ze - net als de laatstge-
noemde belangen - ook in gewicht toenemen warmer het am een emstiger feit gaat. 

Omdat bij de afweging tussen enerzijds het verdedigings-, onderzoelcsbelang en het belang van 
openbaarheid en anderzijds het belang van een snelle rechtspleging, de ernst van het feit wel 
richtinggevend is maar niet alles bepalend, terwijl bij de avenge te maken belangenafwegingen 
dit niet eens richtinggevend is, zal de emst van het feit Met als uitgangspunt warden genomen voor 
de voor te stellen regeling. Wel dient een voorgestelde regeling vanzelfsprekend ruimte te bevatten 
am met de emst van het feit rekening te houden, zoals deze ook ruimte moet bevatten am rekening 
te houden met de andere relevante omstandigheden van het geval. Gekozen wordt daarom voor 
een open regeling die het mogelijk maalct am bij de te maken belangenafweging rekening te houden 
met de concrete omstandigheden van het geval." 

Uit deze keuze vloeit voon dat niet voorgesteld wordt am het onmiddellijlcheidsbeginsel op te 
nemen in een wettelijke regeling. Net  onmiddellijkheidsbeginsel is uitvloeisel van het onderzoeks- 

97 Zie par. 4.1. 
98 Vgl. par. 4.4 van het algemeen deel. 
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en verdedigingsbelang en het belang van openbaarheid." Op andere belangen ziet het onmiddellijk-
heidsbeginsel Met. Respectering van het onmiddellijkheidsbeginsel gaat meestal gepaard met een 
inbreuk op die andere belangen. Dat de wetgever van 1926 wel het onmiddellijkheidsbeginsel als 
uitganspunt van de wettelijke regeling zag', paste in de toen heersende opvattingen omtrent het 
gewicht dat moest worden toegekend aan de verschillende belangen. Pas later is men aan andere 
belangen - zoals het belang van de getuige, het opsporingsbelang en het belang van een snelle 
rechtspleging - meer gewicht gaan toekennen. Hoewel aan de belangen die ten grondslag liggen 
aan het omniddellijkheidsbeginsel nog steeds veel gewicht moet worden toegekend, dienen deze 
belangen niet verabsoluteerd te worden. Soms mag aan andere belangen voorrang worden gege-
ven101  en wanneer dat het geval is, kan het best bepaald worden aan de hand van de concrete 
omstandigheden van het geval. 

Omdat de veronderstelling dus is dat de zwaarte van de verschillende in het geding zijnde belangen 
het best kan worden vastgesteld aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval, dient 
het uitgangspunt voor de voorstellen te zijn dat de regeling ruimte biedt voor het maken van die 
afweging. Niettemin is het ook weer niet zo dat in abstracto helemaal niets over de zwaarte van 
de belangen lcan worden gezegd. In het algemeen kan men stellen dat aan het onderzoeks- en verde-
digingsbelang veel gewicht moet worden toegekend en dat deze belangen zwaarder dienen te wegen 
dan de overige belangen. Daarom zal de voorgestelde regelgeving meer zijn dan slechts het 
toekermen van ruim omschreven bevoegdheden. Heeft die regelgeving betreldcing op situaties 
waarin zich een botsing van belangen lcan voordoen, dan zal zij richtinggevend zijn, in die zin dat 
wordt aangegeven wat het uitgangspunt is. 

Steeds vaker worden getuigen in categorieen ingedeeld. Men spreekt van: bedreigde getuigen, 
lcroongetuigen, lcinderen en slachtoffers van zedendelicten. De verwachting is uitgesproken dat 
in wettelijke voorzieningen de differentiatie van getuigenbewijs zal toenemen. 1°2  In de voorstellen, 
die hieronder gedaan zullen worden, zal van deze differentiatie weinig blijken. Dit heeft te maken 
met de ruimte die in de voorstellen wordt ingebouwd voor een belangenafweging. Die ruimte zal 
zodanig zijn dat ook rekening gehouden kan worden met de positie van bijzondere getuigen. 

Tevens wordt wet onderscheid gemaalct tussen zogenaamde 'rechtmatigheidsgetuigen' en andere 
getuigen. Zogenaamde rechtmatigheidsgetuigen zouden niet verklaren omtrent de schuld of de 
onschuld van de verdachte dan wel informatie verschaffen omtrent omstandigeheden die relevant 
zijn voor de strafinaat, maar informatie geven op grond waarvan de rechtmatigheid van opsporings-
handelingen beoordeeld lcan worden. Gesuggereerd is wel dat indien het gaat om rechnnatigheidsge-
tuigen eerder (op grond van het opsporingsbelang) inbreuk mag worden gemaalct op het verdedi-
gingsbelang dan wan/leer het gaat om andere getuigen. Op grond van het opsporingsbelang mag 
eerder worden toegestaan dat rechtmatigheidsgetuigen bepaalde vragen niet beantwoorden, dan 
andere getuigen." 

Ook dit onderscheid zal niet als uitgangspunt worden genomen voor het doen van voorstellen. 
Zoals gezegd wordt vastgehouden aan de in Nederland ontwildcelde gewoonte om (o.a.) de recht- 

99 Vgl. G.P.M. Mols, Staande de zitting Gouda Quint Arnhem, 1989, P.  7. 
100 D. Gard (1994), p. 184. 
101 Zie par. 3.4. van het algemeen dee!. 
102 J.F. Nijboer en A.M. van Hoorn, Om de persoon van de getuige, DD 1997, p. 563 e.v. (p. 579). 
103 Vgl. Tweede Kamer 1997-1998, 25 403, p. 34. 
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matigheid van het bewijsmateriaal door de zittingsrechter te laten beoordelen. Bij die beoordeling 
zal de rechter vaak na moeten gaan of niet een te vergaande inbreuk is gemaalct op de grondrechten 
van de verdachte. Dat betekent dat de verdachte ook in de gelegenheid gesteld moet worden om 
de rechtmatigheid van de toegepaste opsporingsmethoden ter discussie te stellen en dus dat hij in 
principe de beschiklcing moet hebben over alle relevante infonnatie. 

Bovendien wordt niet de mening onderschreven dat de verdachte minder belang heeft bij de 
ondervraging van rechtmatigheidsgetuigen dan bij andere getuigen. Of dit het geval is, hangt met 
name af van de inhoud van die verldaring (en dus weer van de concrete omstandigheden van het 
geval). Kan de rechtmatigheidsgetuige verklaren omtrent grove, buitenwettelijke inbreuken op 
grondrechten van de verdachte dan 'can zijn verklaring belangrijker zijn dan verklaringen van andere 
getuigen. 

5.2 Aandachtspunten 

Internationale ontwikkelingen laten zien dat er steeds meer aandacht is voor de positie van de 
getuige. Deze aandacht wordt gedeeld door onze nationale wetgever, zoals in paragraaf 3 is geble-
ken. Niettemin kan de vraag worden gesteld of de positie van de getuige in ons huidige wetboek 
sterk genoeg is of dat deze verder versterlct moet worden. Deze vraag zal in paragraaf 6 worden 
beantwoord. 

Het belang van de getuige is tevens aanleiding om te kijIcen naar de regeling inzake het oproepen 
van de getuige op de zitting. In paragraaf 7 wordt onder meer de vraag beantwoord of de betref-
fende regeling - gelet op het belang van de getuige - wellicht te rigide is. 

Een botsing van belangen leidt er toe dat gekozen moet worden tussen belangen. Respectering van 
het ene belang zal dan tot gevolg hebben dat afbreuk wordt gedaan aan het andere. Bij kwesties 
inzake de getuige zullen botsingen van belangen vaak onvermijdelijk zijn. Dit is niet altijd het 
geval. Soms is een botsing van belangen slechts een gevolg van keuzes die ooit door de wetgever 
gemaalct zijn. In de paragrafen 8 en 9 zullen voorbeelden worden gegeven van een dergellike Iceuze 
en zal worden aangegeven op welke wijze de regelgeving gewijzigd dient te worden teneinde onno-
dige of te vergaande inbreuken op de belangen te voorkomen. 

Tenslotte nog dit: hetgeen hieronder volgt dekt niet aLle aspecten van een getuigenregeling voor 
het onderzoek ter terechtzitting. De beschikbare tijd dwong tot het maken van een keuze. Gekozen 
is voor die aspecten ten aanzien waarvan veranderingen worden voorgesteld en waarbij de veron-
derstelling is dat de voorgestelde veranderingen leiden tot een evenwichtiger aandacht voor de be-
langen die aan de regeling ten grondslag liggen. 

6. De positie van de getuige 

6.1 Inleiding 

Zoals gezien in de paragrafen 2 en 3 is er nationaal en intemationaal steeds meer aandacht gekomen 
voor de positie van de getuige. Deze aandacht heeft er toe geleid dat men de getuige anders is gaan 
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zien; niet vooral als instrument bij de waarheidsvinding, maar ook als procesdeelnemer met eigen 
belangen waarmee rekening gehouden client te worden. Deze zienswijze is terecht, omdat: 
- De (verplichte) medewerking van de getuigen als gevolg kan hebben dat zijn grondrechten 

worden geschonden, waarbij met name gedacht moet worden aan het recht op privacy. De over-
heid dient er voor te waken dat de grondrechten van de getuige zo min mogelijk worden ge-
schonden en zal bij de inrichting van het strafproces met deze plicht rekening dienen te houden. 

- Het .bevorderen van een correct overheidsoptreden den van de doeleinden van de strafprocedure 
vormt.' Daaruit vloeit onder meer voort dat procesdeelnemers - zoals de getuige - correct beje-
gend dienen te worden. 

- De mogelijIcheid om daders te veroordelen vaak afhankelijk is van de medewerking van ge-
tuigen. Het verplicht stellen van de medewerlcing, eventueel gecombineerd met sancties, zal 
lang niet altijd voldoende zijn om de getuige te laten medewerken. Een correcte bejegening van 
de getuige en het streven hem zoveel mogelijk te beschermen tegen inbreuken op zijn grondrech-
ten, zullen er toe kunnen bijdragen dat de getuige eerder bereid is zijn medewerlcing aan justitie 
te verlenen. 

De huidige wetgever heeft zoals gezegd duidelijk oog voor de belangen van de getuige, zoals tot 
uiting is gekomen in de wet Bedreigde getuige. Dit is echter slechts een onderdeel van de straf-
vordering. In het algemeen kan men stellen dat het huidige wetboek met betekking tot de positie 
van de getuige nog te veel de geest uitademt van de wetgever van 1926, die - zoals gezegd - de 
getuige vooral zag als een instrument van waarheidsvinding. 

6.2 Een aparte titel over de getuige. 

Zoals er nu afzonderlijke titels bestaan over de verdachte, de advocaat en de benadeelde partij, 
dient er een titel te komen over de getuige. Een dergelijke titel geeft niet alleen uitdruldcing aan 
de 'emancipatie' van de getuige, maar vergroot ook de systematiek en inzichtelijIcheid van een 
(nieuwe) regeling. Het ontbreken van een aparte titel over de getuige in het huidige WvSv heeft 
er toe geleid dat algemene onderwerpen met betreldcing tot de getuige nu zijn opgenomen in een 
bijzondere regeling, terwijl de reilcwijdte van het geregelde onderwerp verder strelct clan alleen die 
bijzondere regeling. Als voorbeeld kan worden genoemd de regeling inzake het verschoningsrecht. 
De regeling maalct nu deel nit van de bepalingen betreffende het GVO, terwijl deze regeling ook 
van toepassing is voor het onderzoek ter terechtzitting in eerste aanleg en in hoger beroep. 
Omdat het zijn van getuigen een aantal rechtsgevolgen in het leven roept, zou men kunnen over-
wegen in de algemene titel een definitie op te nemen van de getuige.' De gekozen definitie dient 
bepaald te worden door de rechten en plichten die men aan de getuige wil toekennen. Dat betekent 
dat bijvoorbeeld de definitie die het EHRM hanteerde in het Kostovslci-arrest te beperIct is: getuigen 
zijn personen waarvan de verklaring voor het bevvijs wordt gebruikt.' Een dergelijke definitie 
doet recht aan het verdedigingsbelang van de verdachte - dat natuurlijk centraal staat in art. 6 
EVRM - maar onvoldoende aan het belang van de getuige. Om een voorbeeld te noemen: ook een 
persoon van wie de verklaring niet wordt gebruilct voor het bewijs moet tijdens zijn verhoor 

104 Zie par. 3.1 van het algemeen deel. 
105 De Duitse StP0 bevat wel een titel over de getuige, maar in die titel is geen defmitie gegeven van het begrip. 

Voor zover ik weet, heeft dat in de Duitse rechtspraktijk niet tot noemenswaardige problemen geleid. 
106 Kostovski, EHRM 20 november 1989, NJ 1990, 245 m.nt. EAA, par. 40. 
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aanspraak lcunnen malcen op bepaalde rechten, zoals het recht op privacy en op informatie. Ms 
men Iciest voor een definitie, zou die ongeveer als volgt lumen een getuige is een persoon 
die ten behoeve van de strafvordering een veridaring aflegt omtrent door hem waargenomen feiten 
en omstandigheden. 

In verband met de systematiek en inzichtelijkheid van een nieuwe regeling dient de titel over de 
getuige zoveel mogelijk de rechten en plichten van de getuige te catalogiseren. Aileen indien een 
bepaaId recht slechts geldt voor den specifieke regeling, zou dat recht niet in de (algemene) titel 
over de getuige, maar in die regeling vermeld kunnen worden. Daarbij kan men denken aan het 
recht van de getuige om gehoord te worden in de procedure waarin de rechter-comtnissaris moet 
beslissen over de vraag of de identiteit van de getuige verborgen mag worden gehouden. Ook kan 
men denken aan het in paragraaf 9 voorgestelde recht van de getuige om bezwaar te maken tegen 
zijn verschijning ter terechtzitting. 

In het onderstaande zullen de rechten en plichten van de getuige worden besproken die naar mijn 
mening opgenomen moeten worden in de titel over de getuige. 

6.3 De plichten van de getuige 

Hoewel de deelname van de getuige aan de strafprocedure voor hem vooral of zelfs alleen maar 
nadelen S hebben, S niet worden voorgesteld de getuige te ontslaan van zijn getuigplicht. Deze 
plicht omvat zowel de plicht om na een dagvaarding of oproeping voor de rechter te verschijnen 
en de plicht om de aldaar gestelde vragen naar waarheid te beantwoorden. M.i. bestaat er geen 
noodzaak de getuigen te verplichten de eed of de belofte af te leggen. Het lijkt me voldoende dat 
de rechter de getuige wijst op zijn plicht de waarheid te spreken en hem te wijzen op de strafrechte-
lijke gevolgen van het niet spreken van de waarheid. 1°7  

6.4 De rechten van de getuige 

Het verschoningsrecht 
Zoals gezegd dienen in de speciale titel over de positie van de getuige bepalingen te worden 
opgenomen met betrekking tot het verschoningsrecht van de getuige. De bepalingen over het 
verschoningsrecht dienen echter niet alleen te worden verplaatst, maar ook te worden herzien. De 
regaling dient flexibeler te worden. Enerzijds moet de regeling ruimte bieden om een afweging 
te maken tussen het belang van de verschoningsgerechtigde en de belangen van strafvordering, 
anderzijds moet er ruimte bestaan om het verschoningsrecht toe te kennen aan anderen dan de 
klassieke verschoningsgerechtigden. 1" 

107 In dezelfde zin Th.W. van Veen, Geen cad en geen belofte, EM Thernis, 1990, p. 145 en 146, die daar nog aan 
toevoegt: 'Meer is niet nodig. Meer sticht verwarring en legt in onze pluriforme samenleving het accent verkeerd. 
Het gaat alleen om de waarheid en niet out wat can getuige belooft of hoe hij dat belooft.' Vgl. in dit verband 
ook art. 90 RPE van bet Joegoslavie-tribunaal. 

108 Vgl. G.P.M.F. Mols, Getuigen in strafzalcen, Nieuwenhoflezing VI, Kluwer 1993, p. 18. 
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Het recht op privacy 
In de titel betreffende de positie van de getuige zouden verder bepalingen opgenomen moeten 
worden die een uitvloeisel zijn van het recht op privacy.'" Daarbij kan onder meer gedacht worden 
aan een bepaling in de zin van het Duitse paragraaf 68a lid 1 StPO: 

'Fragen nach Tatsachen, die dem Zeugen oder einer Person, die im Sinne des paragraaf 52 Abs.1 sein 
Angehoriger ist, zur Unehre gereichen kannen oder deren persOnlichen Lebensbereich betreffen, sollen nur 
gestellt werden, wenn es unerlaBlich ist.' 

Het recht op onkostenvergoeding 
Een correcte bejegening van de getuige houdt in dat de kosten die hij maakt als gevolg van zijn 
medewerlcing aan justitie vergoed dienen te worden. 11°  In de titel betreffende de positie van de ge-
tuige zou een het recht op onkostenvergoeding dienen te worden opgenomen en aldaar of elders 
te worden uitgewerIct. 111  

Het recht op rechtsbijstand 
In de titiel zou ook een bepaling moeten worden opgenomen waarin het recht op rechtsbijstand 
voor de getuige wordt genoemd en aldaar of elders wordt uitgewerlct.Ten aanzien van het recht 
op rechtsbijstand moeten twee vragen onderscheiden worden: omvat het recht op rechtsbijstand 
ook het recht op gratis rechtsbijstand en op welk moment mag de getuige zich laten bijstaan door 
een advocaat? 

Voorop gesteld moet worden dat er gevallen zijn waarin de in het geding zijnde belangen van de 
getuige en/of de gecompliceerdheid van diens rechtspositie rechtsbijstand rechtvaardigen. In die 
gevallen zouden rninvermogende getuigen aanspraak moeten kunnen maken op gratis rechtsbij-
stand. lk zou echter niet zo ver willen gaan om aan elke minvermogende getuige het recht op rechts-
bijstand toe te kennen. Dat zou aftiankelijk moeten zijn van de in het geding zijnde belangen en/of 
gecompliceerdheid van diens rechtspositie. Het oordeel daarover zou overgelaten kunnen worden 
aan het bureau rechtsbijstandsvoorziening. Echter, net zo als er verdachten zijn waarvan de situatie 
zodanig is dat toevoeging per definitie gerechtvaardigd is, zullen er getuigen zijn ten aanzien 
waarvan dit geldt. Men kan hierbij denken aan een getuige, die anoniem wil blijven of waarmee 
het OM afspraken wil maken 112 . 
Volgens Mols moet de getuige zijn eigen raadsman mee naar het verhoor lcunnen nemen en moet 
die raadsman dan ook in de gelegenheid worden gesteld om met zijn client te overleggen, bijvoor-
beeld over de betekenis en omvang van het eventuele verschoningsrecht en over de gevolgen van 
het wel of met beantwoorden van bepaalde vragen. 113  Met Mols ben ik van mening dat het belang 
van de getuige de aanwezigheid van een raadsman tijdens het verhoor kan rechtvaardigen. Wel 
zou ik het recht op rechtsbijstand tijdens het verhoor willen koppelen aan de spreekplicht van de 
getuige. Problemen met betreldcing tot (bijvoorbeeld) het verschoningsrecht gaan immers pas spelen 
indien de getuige een spreelcplicht heeft. In zoverre bestaat er geen reden om het recht op rechts- 

109 Zie in dit verband ook G.P.M.F. Mols (1993), p. 19-21. 
110 Zie ook G.P.M.F. Mols (1993), p. 21. 
111 Vgl. par. 71 StP0. 
112 Vgl. het voorgestelde art. 226h lid (Tweede Kamer, 1998-1999,26 294, nrs. 1-2, p. 3). 
113 Volgens Mols (1993, p. 21) zou elke getuige in beginsel het recht moeten hebben op rechtsbijstand. 
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bijstand van toepassing te laten zijn op het verhoor bij de politie.' 14  De getuige zou - voordat hij 
wordt gehoord door de politie - er overigens wel op gewezen moeten worden dat hij geen spreek-
plicht heeft. 

Het recht op informatie 
Van rechten km pas effectief gebruik worden gemaalct Indian de betrokkene daarvan op de hoogte 
is. De getuige dient daarom geinformeerd te worden over zijn rechten. Daarnaast zou de getuige 
geinformeerd dienen te worden over zijn plichten en over de consequenties van het niet-nakomen 
van die plichten. De titel betreffende de positie van de getuige zou daarom het recht op informatie 
moeten bevatten. Op welke wijze daar uitwericing aan wordt gegeven kan buiten het wetboek 
worden bepaald. 

7. Het recht van de verdachte om getuigen ter zitting te laten dagvaarden/oproepen 

7.1 Wettelijke regeling 

Tot 1984 had de officier van justitie de wettelijke plicht om elke door de verdachte opgegeven 
getuige te doen oproepen. Daama zijn er beperkingen aangebracht op het recht van de verdachte 
getuige te doen oproepen. De meeste van die beperkingen zijn eerst in de jurisprudentie aanvaard 
en later door de wetgever gecodificeerd. In 1998 heeft de wetgever opnieuw de betreffende 
bepalingen aan de jurisprudentie aangepast. De huidige regaling zal hieronder worden beschreven. 

Art. 263 lid 1 Sv geeft de verdachte de bevoegdheid getuigen te doen oproepen. De officier van 
justitie moet de opgegeven getuigen oproepen (art. 263 lid 3 Sv), maar zoals gezegd bestaan er 
uitzonderingen op deze verplichting. De OvJ mag volgens art. 264 lid 1 Sv weigeren de getuige 
op te roepen indien hij: 
a. het onaannemelijk acht dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal 

verschijnen; 
b. van oordeel is dat het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheidstoestand van de getuige 

door het afleggen van een verldating ter terechtzitting emstig in gevaar wordt gebracht; 
c. van oordeel is dat daardoor de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging wordt geschaad. 

Voorts bepaalt het tweede lid van art. 264 Sv dat de OvJ een door de verdachte opgegeven 
getuige kan weigeren te doen oproepen of kan weigeren een door de rechtbank gegeven bevel 
tot oproeping van de getuige ten uitvoer te leggen; 

d. indien de getuige een bedreigde getuige is; 
e. indien de OvJ op grond van zijn aanvankelijk oordeel dat de getuige voldoet aan de in art. 226; 

eerste lid onder a an genoemde voorwaaMen, hem heeft toegezegd dat hij op geen andere wijze 
dan overeenkomstig het bepaalde in de art. 226c-226f zal worden verhoord. I n  

114 De getuige kan ook niet worden vastgehouden door de politie en in zoverre ook niet onder druk worden gezet 
toch maar te verklaren. 

115 De ender a en b genoemde gronden zijn nieuw in de wettelijke regeling. In de jurispmdentie waren die gronden 
reeds aanvaard en met de nieuwe regeling is dun die jurisprudentie gecodificeerd (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1995-1996, 24 693, nr. 3, p. 4). 
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Weigert de OvJ op grond van art. 264 lid 1 Sv een getuige dan kan de verdachte de rechtbank 
verzoeken te bevelen de getuige alsnog op te roepen (art. 287 lid 3 onder a Sv). De rechtbank kan 
deze oproeping weigeren op de gronden zoals deze hierboven onder a,b en c zijn vermeld (art. 288 
lid 1 Sv). 116  

In het tweede lid van art. 288 Sv is een voorziening opgenomen voor het geval de officier van 
justitie heeft geweigerd een door de verdachte opgegeven getuige op te roepen of een bevel tot 
oproeping van de rechtbank ten uitvoer te leggen, omdat er naar zijn mening sprake is van een 
bedreigde getuige. Indien de rechtbank dat oordeel (alsnog) deelt, stelt zij de stuldcen in handen 
van de rechter-comxnissaris teneinde die getuige aldaar te doen verhoren volgens de procedure van 
art. 226c t/m 226f Sv. Indien de rechtbank van mening is dat de verdachte door het achterwege 
laten van het verhoor van de opgegeven getuige niet in zijn verdediging wordt geschaad, kan zij 
van een verwijzing naar de rechter-commissaris   

Heeft de verdachte de OvJ niet verzocht bepaalde getuigen te doen oproepen, dan kan hij de 
getuigen zelf vragen ter terechtzitting te verschijnen. Verschijnen die getuigen ter terechtzitting 
dan worden zij gehoord, tenzij hiervan met toestenuning van de OvJ en de verdachte wordt afgeilen 
dan wel de rechtbank van oordeel is dat het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheidstoestand 
van de getuige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting ernstig in gevaar wordt 
gebracht dan wel redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor het openbaar ministerie niet in zijn 
vervolging of de verdachte in zijn verdediging wordt geschaad (art. 287 lid 2 Sv). 

Heeft de verdachte de OvJ niet verzocht getuigen te doen oproepen en zelf geen getuigen naar de 
zitting meegenomen, dan kan hij op grond van art. 328 Sv de rechtbank verzoeken gebruik te maken 
van de bevoegdheid die art. 315 Sv de rechtbank toekent. Het laatstgenoemde artikel bepaalt onder 
andere dat de rechtbank een getuige laat oproepen of dagvaarden, indien zij van mening is dat het 
verhoor van die getuige noodzakelijk is. 

7.2 De gronden op basis waarvan van oproeping mag worden afgezien 

7.2.1 verdachte wordt niet in zijn verdediging geschaad 

Het recht van de verdachte om getuigen te ondervragen is niet absoluut. Wordt de verdachte door 
het niet horen van de getuige ter terechtzitting niet in zijn verdediging geschaad dan bestaat er voor 
de officier van justitie en de rechter geen verplichting de getuige te doen oproepen. Deze beperking 
op het ondervragingsrecht werd bij wet van 5 juli 1984 (Stb. 332) in het Wetboek van Strafvorde-
ring opgenomen. Aan het wetsvoorstel lag een rapport van de Commissie partiele herziening straf-
vordering ten grondslag. De commissie stelde dat de toen geldende regeling een lacune bevatte: 
De wet stelt namelijk geen grenzen aan de bevoegdheid van de verdachte om getuigen en deskundigen ter 
zitting te doen horen. Daardoor bestaat de niet denkbeeldig gebleken mogelijkheid, dat getuigen en 
deskundigen ter terechtzitting worden gedagvaard of meegebracht, terwijl het horen van deze personen in 
het belang van een goede verdediging van de verdachte geenszins noodzakelijk is. Een dergelijke gang van 

116 Zij het dat ten aanzien van de weigeringsgrond onder c niet alleen het verdedigingsbelang van de verdachte wordt 
genoemd, maar ook het vervolgingsbelang van het openbaar ministerie: de rechtbank kan van oproeping afzien 
indien 'redelijkerwijs valt aan te nemen dat daardoor het openbaar ministerie niet in zijn vervolging of de 
verdachte in zijn verdediging wordt geschaad.' 
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zaken brengt veel werk, een niet geringe vertraging van de normale procesgang en bovendien aanmerkelijk 
tijdverlies voor de betrolcken getuigen en deskundigen met zich 

Vanaf 1984 had de officier van justitie dus een wettelijke mogelijkheid om een door de verdachte 
opgegeven getuige Met op te roepen (art. 263oud lid 4). Maalcte de °Meier gebruik van deze moge-
lijIcheid dan gold art. 280(oud) lid 4: 

rechtbank beveelt dat overeenkomstig art. 263, tweede lid, opgegeven getuige, wiens dagvaarding of 
oproeping is verzuimd of geweigerd, tegen een door haar te bepalen tijdstip ter terechtzitting zal worden 
gedagvaard of schriftelijk opgeroepen, tenzij zij bij met redenen omeervoudige kamerlede beslissing van 
oordeel is dat door het achterwege blijven daarvan de verdachte redelijkerwijs niet in zijn verdediging kan 
warden geschaad.' 

Indien de °Meier van justitie de opgegeven getuige wel had doen dagvaarden of oproepen, maar 
deze Setter terechtzitting was verschenen, dan hood de wet de rechtbank alleen de mogelijkheid 
van het opnieuw dagvaarden of oproepen af te zien, indien de verdachte en de officier hiervoor 
hun toestemming gaven (art 282oud Sy). De rechtbank had Met de mogelijkheid van het hernieuwd 
oproepen of dagvaarden af te zien indien het wegblijven van de getuige de verdachte redelijkerwijs 
Met in zijn verdediging zou schaden. Daarin lcwam verandering bij Wet van 27 november 1991 
(Stb. 663). Hemieuwde oproeping of dagvaarding mocht achterwege worden gelaten indien de 
rechter a) het onaannemelijk achtte dat de getuige binnen een aanvaardbare termijn ter terechtzitting 
aanwezig zou zijn of b) van oordeel was dat daardoor noch het OM in zijn vervolging noch de 
verdachte in zijn verdediging kon worden geschaad (art. 282oud lid 2 Sv). 11a  In de MvT werd onder 
meet overwogen: 

Daze bepaling tracht in het bijzonder te voorkomen dat verdachten door toestemming te weigeren tot het 
afzien van het verhoor van getuigen, wier vetklaringen naar het oordeel van de rechter at in een eerder 
stadium op toereikende wijze zijn vastgelegd, de procesgang kunnen vertragen. Te denken valt bijvoorbeeld 
aan de situatie dat een getuige uitgebreid, met inachtneming van alle waarborgen, door de rechter-com-
missaris of de rechter ter zitting is gehoord en de verdachte of zijn raadsman zonder enige nadere moti-vering 
verzoekt diezelfde, niet ter terechtzitting verschenen getuige op de nadere terechtzitting opnieuw te horen. 
Verder !can de verdachte niet in zijn verdediging en het OM niet in de vervolging worden geschaad indien 
het gnat om een getuige van wie vaststaat dat zijn verklaring niet tot enige opheldering van de zaak kan 
bijdragen. 
Op de situatie waarin de getuige reeds door de rechter(-commissaris) is gehoord werd tijdens de 
parlementaire beraadslaging over het wetsvoorstel herziening onderzoek ter terechtzitting terug-
gekomen. 
De minster stelde: 

'Weliswaar kan een getuigenverklaring afgelegd tijdens het voorbereidend onderzoek op gond van het de-
auditu-arrest bruikbaar zijn voor het bewijs, maar zodra een dergelijke verklaring wordt betwist of door de 
verdediging een beroep wordt gedaan op het gebruik van haar ondervragingsrecht, zal de getuige in beginsel 
door de rechtbank moeten worden opgeroepen. Bij de beoorde ling van een verzoek tot oproeping van een 

117 Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 16 652, nr. 4, p. 2. 
118 Mance went de jurisprudentie gecodificeerd (H.S. M. Corstens, Het Nederlands strafprocesrecht, tweede druk, 

1995, p. 534). 
119 TK 1988-1989, 21 241, nr.3, p. 23 en 24. 
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getuige die reeds in het voorbereidend onderzoek is gehoord, ligt het voor de hand dat de rechtbank enige 
informatie zal willen hebben over de reden waarom de aanwezigheid van de getuige op de terechtzitting 
gewenst is.'" 

Uit de parlementaire geschiedenis kan worden afgeleid dat de grond 'niet in zijn verdediging 
geschaad' zich alleen voordoet indien het gaat om een getuige van wie vaststaat dat zijn verklarin- 
gen niet tot enige opheldering van de zaak lcunnen bijdragen. Dit is ook het standpunt van de Hoge 
Raad. 121 

7.2.2 Het is onaannemelijk dat de getuige binnen aanvaardbare termijn zal verschijnen 

Bij Wet van 27 november 1991 (Stb. 663) werd deze grond voor het eerst in de wet opgenomen. 
In de MvT is ten aanzien van deze grond de volgende passage te vinden: 

'Daarnaast zijn er de getuigen die onvindbaar zijn of die weigeren ter terechtzitting te verschijnen en daar 
niet, bijvoorbeeld wegens een verblijf in het buitenland, gedwongen lcunnen worden, terwijl zich voorts geen 
mogelijkheid voordoet om die getuige op een andere wijze, bijvoorbeeld via een rogatoire commissie, te 
horen. Het kan in casu evenwel gaan om een getuige wiens verklaring wet degelijk voor enige door de rechter 
te nemen beslissing relevant kan zijn. Het arrest Unterpertinger geeft geen duidelijk antwoord op de vraag 
of de oproeping van nog niet eerder gehoorde getuigen achterwege kan blijven als andere processuele 
belangen, vooral in het belang van een doelmatige en snelle procesvoering in het gedrang komen. Vooralsnog 
houd ik staande dat indien bijvoorbeeld een persoon die door de verdachte wordt aangemerIct als lcroongetuige 
wordt aangemerkt, onvindbaar is, het onderzoek ter terechtzitting ook zonder dat de getuige op enigerlei 
wijze is gehoord, kan worden gesloten. Het belang van de verdachte bij een succesvolle verdediging dient 
dan te wijken voor het belang van een snelle en doelmatige procesvoering. Het is dan aan de rechter voor-
behouden te beoordelen in hoeverre de omstandigheid dat de opgegeven getuige niet kon worden gehoord, 
bij de betreffende beslissing een rot dient te spelen." 22  

Op p. 25 van dezelfde MvT lcunnen we ook nog lezen: 

'De woorden "binnen een aanvaardbare termijn" veronderstellen dat de rechter in zijn afweging dient te 
betrekken de periode waarbinnen de getuige eventueel ter terechtzitting zal lcunnen verschijnen, de and van 
de zaak en het belang van de getuigeverklaring voor de door de rechter te nemen beslissing.' 

De uitleg van die term impliceert dat de rechter (of de officier van justitie) indien hij overweegt 
op deze grond een inbreuk te maken op het ondervragingsrecht een afweging moet malcen tussen 
enerzijds het belang om de procedure binnen een redelijke termijn te beeindigen en anderzijds het 
verdedigingsbelang van de verdachte. 

120 TK 1996-1997, 24 692, nr. 6, p. 16. 
121 Zie HR 1 december 1992, NJ 1993, 63: '(...) alleen dan kan worden gezegd dat de verdachte niet in zijn 

verdediging kan worden geschaad indien de punten (ten aan7ien waarvan de verdachte de getuige wil ondervragen) 
in redelijkheid niet van belang lcunnen zijn voor enige in zijn strafzaak te nemen beslissing, dan wel redelijkerwijs 
moet worden uitgesloten dat die getuige jets over die punten zou kunnen verklaren.' 

122 TK 1988-1989,21 241, nr. 3, p. 24. 
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7.2.3 Gezondheidstoestand getuige 

In 1998 wad in het Wetboek van Strafvordering de gezondheidstoestand van de getuige ingevoerd 
als grond op basis waarvan een inbreuk kan worden gemaalct op het ondervragingsrecht van de 
verdachte. In de MvT werd gesteld: 

'De opvatting heeft veld gewonnen dat vooral ten aanzien van de bedreigde getuige en van het slachtoffer 
niet zonder meer mag worden verwacht dat zij in het kader van de uitvoering van hun burgerplicht 
onevenredig nadeel ondervinden van het afleggen van eon verldaring ter terechlzitting. Dat nadeel kan bestaan 
in bedreiging van lijf, goed of naasten voor de bedreigde getuige en soms onaangename of traumatiserende 
confrontatie met de verdachte voor het slachtoffer." 3  

Inbreuk op het ondervragingsrecht is volgens de wet toegestaan indien de officier van justitie of 
de reciter 'van oordeel is dat het gegronde vermoeden bestaat dat de gezondheidstoestand van de 
getuige door het afleggen van een verklaring ter terechtzitting emstig in gevaar wordt gebracht' 
(art. 264 lid 1 onder b en art. 288 lid 1 onder b Sv). Het voorstel van het OM om het woord lemstigt 
te schrappen is door de minister niet overgenomen: 

'Voor het malcen van een inbreulc op het aan de verdachte toekomende ondervragingsrecht is eon substantiele-
re dreiging nodig dan de mogelijke - toch niet altijd objectief vast te stellen - aantasting van de gezondheids-
toestand. Het zou lcunnen leiden tot een categoriale uitsluiting van slachtoffers in zedenzaken. Niettemin 
is voorstelbaar dat in sommige gevallen de rechtbank het noodzakelijk acht zich rechtstreelcs een indruk te 
vormen van de getuige, terwijI ook de verdediging or belang bij heeft een getuige ten overstaan van de 
rechtbank te ondervragen.' 

Hoewel de gezondheidstoestand van de getuige pas in 1998 als grond voor een inbreuk op het 
ondervragingsrecht in de wet is opgenomen, werd in de rechtspraak reeds gebruik gemaalct van 
deze grond. Uit deze rechtspraak blijkt dat het belang van de getuige niet ter terechtzitting te ver-
schijnen moot worden afgewogen tegen het belang van de verdachte de getuige ter terechtzitting 
te horen. Volgens de Hoge Read mag de inbreulc op het verdedigingsrecht van de verdachte niet 
zodanig zijn dat niet meer kan worden gesproken van een eerlijk proces in de zin van art. 6 
EVRM. I25  

7.2.4 De getuige wordt aangemerkt als een bedreigde getuige 

Onder bedreigde getuige wordt verstaan een getuige ten aanzien van wie door de reciter bevel is 
gegeven dat ter gelegenheid van het verhoor zijn identiteit verborgen wordt gehouden (art. 136c 
Sv). 

&mei de procedure waarin een beslissing wordt genomen over de vraag of de identiteit vet-
borgen moet worden gehouden als de procedure waarin de getuige wordt verhoord, zijn door de 
wetgever in het GVO ondergebracht. 

123 TIC. 1995-1996,24 692, tr. 3, p. 5. 
124 TK 1995-1996, 24 692, nr. 3, p. 15. 
125 Bijvoorbeeld HR 9 februari 1993, NI 1993, 603 m.nt. C en HR 9 december 1997, NJ 1998, 264. 
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Indien door de rechter-commissaris aan een getuige de status van bedreigde getuige is toegekend, 
dan sluit de huidige wettelijke regeling uit dat die getuige ter zitting wordt opgeroepen. In zoverre 
wijlct deze grond af van de eerder genoemde gronden. Ten aanzien van die gronden geldt dat de 
wettelijke regeling ruimte laat voor de zittingsrechter om in het concrete geval na te gaan of de 
getuige wel of niet ter zitting dient te verschijnen. 

Voor dit wettelijk novum zijn in de MvT verschillende argumenten te vinden. Onder meer werd 
gesteld dat het niet wenselijk was d.at de zittingsrechter we!, maar de verdediging niet op de hoogte 
zou zijn van de identiteit van de getuigen. Dat zou niet in overeenstemming zijn met het beginsel 
van interne openbaarheid. Zou de bedreigde getuige op de zitting worden gehoord dan zou het 
echter voor de zittingsrechter noodzakelijk zijn op de hoogte te zijn van de identiteit van de getuige, 
zodat hij op grond van art. 293 Sv het beantwoorden van vragen, die de identiteit van de getuige 
zouden kunnen onthullen, kan beletten.' 

Dit laatste argument lijkt te impliceren dat personen waarvan de identiteit niet blijkt, niet op 
de zitting gehoord kunnen worden. Dit is echter niet het geval. De huidige wettelijke regeling maalct 
onderscheid tussen bedreigde anonieme getuigen en niet-bedreigde anonieme getuigen. Voorbeeld 
van deze laatste groep getuigen ktumen leden van arrestatieteams zijn die slechts hun code opgeven 
waarmee zij bij de betrolcken politie-instanties zijn geregistreerd.'" Gaat het om niet-bedreigde 
anonieme getuigen, dan Ictumen deze wel op de zitting worden opgeroepen of gedagvaard. 

7.3 Beoordeling van de regeling inzake het recht van de verdachte getuigen ter zitting op te laten 
roepen 

7.3.1 Traditionele invulling van het verdedigingsbelang 

Bij de vraag of de getuige op de zitting dient te verschijnen zijn verschillende belangen in het 
geding. Verschijning van de getuige zal vaak ten goede komen aan het belang van openbaarheid, 
het onderzoeks- en verdedigingsbelang, maar veelal afbreuk doen aan het belang van de getuige 
en dat van een snelle rechtspleging. 

Uitgangspunt van de hierboven besproken regeling is het verdedigingsbelang geweest: verzoeken 
van de verdachte moeten in principe gehonoreerd worden. Daarbij staat de wetgever een traditionele 
invulling van het verdedigingsbelang voor. 128 Kan de door de verdediging opgegeven persoon geen 
bijdrage leveren aan de waarheidsvinding, I29  dan hoeft hij niet te worden opgeroepen. Deze invul-
ling ligt geheel in de lijn met die van bijvoorbeeld het EHRM en het Joegoslavie-tribunaal. De 
nadruk op de traditionele invulling dient te worden gehandhaafd.'" Indien de getuige geen bijdrage 
kan leveren aan de waarheidsvinding, dient enerzijds de mogelijkheid te bestaan om de getuige 
toch op te roepen - zodat tegemoet kan worden komen aan de minder traditionele doeleinden van 
het verdedigingsrecht - maar anderzijds moet toch alle ruimte bestaan om de andere in het geding 
zijnde belangen zwaarder te laten wegen. 

126 TIC, 1991-1992, 22483, nr. 3, p. 14. 
127 TK, 1991-1992, 22 483, nr. 3, p. 37. 
128 Zie par. 2 over de verschillende invullingen van het verdedigingsbelang. 
129 Waarbij het begrip 'waarheidsvinding ruim wordt opgevat: het heeft betreldcing op alle feiten die van belang 

zijn voor de beantwoording van den of meer vragen genoemd in de art. 348 en 350 Sv. 
130 Zie ook par. 4.2. van het algemeen deel. 
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Ook wanneer het verdedigingsbelang traditioneel wordt opgevat, is het niet absoluut. De huidige 
regeling staat toe dat onder omstandigheden voorrang wordt gegeven aan bepaalde andere belangen. 
Ook dit uitgangspunt dient te worden gehandhaafd. Zelfs als de getuige met zijn verklaring een 
bijdrage kan leveren aan de waarheidsvinding, dient enige ruinite te bestaan om het verzoek van 
de verdachte een getuige op te roepen, af te wijzen. 

7.3.2 Verschijning binnen aanvaardbare termijn 

Volgens de huidige regelgeving hoeft de getuige niet op de zitting te verschijnen indien dit niet 
binnen een aanvaardbare termijn kan. Ms uitgangspunt geldt en moet gelden dat het verdedigings-
belang zwaarder weegt dan het belang van een snelle procesvoering. Niettemin moet ook ruimte 
zijn om onder omstandigheden meer gewicht toe te kennen aan het belang van een snelle procesvoe- 

Vandaar dat ingestemd worth met de keuze van de wetgever en de gekozen terminologje: 
de term aanvaardbaar geeft de rechter de ruimte om een belangenafweging te maken en daardoor 
zoveel mogelijk recht te doen aan de concrete omstandigheden van het geval. 

7.3.3 Welzijn van de getuige 

Len dergelijke belangenafweging lijkt op basis van de huidige regeling Met te kunnen warden 
gemaakt bij de derde weigeringsgrond: de gezondheid van de getuige. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat de getuige ter terechtzitting dient te verschijnen indien de verdachte dit verzoekt en niet te 
verwachten is dat met zijn verschijning zijn gezondheid emstig gevaar loopt. Noch uit de tekst 
van de wet, noch nit de wetsgeschiedenis blijict dat met andere omstandigheden rekening mag 
worden gehouden, zoals bijvoorbeeld het feit dat de verklaring van de getuige door ander materiaal 
bevestigd worth en/of de getuige door de verdediging bij de rechter-commissaris is ondervraagd. 
Men zou zich kwuten voorstellen dat - wanneer de getuige ten overstaan van de rechter-commissaris 
is ondervraagd, in het bijzijn van de verdediging - het verzoek tot oproeping kan worden afgewezen, 
reeds indien door verschijning van de getuige ter terechtzitting, het welzijn van de getuige dreigt 
te worden aangetast. 

Voorgesteld wordt de formulering van de derde grond te versoepelen, zodat een betere afweging 
kan worden gemaalct tussen het verdedigingsbelang en het belang van de getuige. Hoe groter het 
verdedigingsbelang bij verschijning van de getuige, hoe eerder tegemoet gekomen moet worden 
aan het verzoek van de verdediging de getuige op te roepen en vice versa. 

7.3.4 Bedreigde getuige 

Ten aanzien van de regeling bedreigde getuige heeft de wetgever er voor gelcozen om in alle 
gevallen het belang van de bedreigde getuige zwaarder te laten wegen dan de belangen die ten 
grondslag liggen aan het onmiddellijkheidsbeginsel, zoals het onderzoeksbelang en het belang van 
openbaarheid. Het is de vraag of de wetgever zo ver had moeten gaani n  

131 Dit lijkt ook in overeenstemming met de Straatsburgse jtuisprudentie. Zie par. 4.1. 
132 Vg!. Dorothe Gard, Het onmiddellijkheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces, Gouda Quint 1994, p. 165 

e.v. Zie oak G. Knigge, Rechterlijke ongehoorzaamheid, RM Themis 1997, p. 383 en 384. 
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In de huidige regelgeving is opvallend dat zodra de rechter-commissaris constateert dat zich 
omstandigheden voordoen op grond waarvan de getuige zich bedreigd kan achten en de getuige 
vanwege die bedreiging geen verklaring wenst af te leggen (art. 226a lid 1 Sv), dit automatisch 
gepaard gaat met een verbod die getuige ter terechtzitting te dagvaarden. Dit is opvallend omdat 
men zich kan voorstellen dat in sommige gevallen zowel tegemoet kan worden gekomen aan de 
belangen van de getuige als aan de belangen die ten grondslag liggen aan het onmiddellijkheidsbe-
ginsel, bijvoorbeeld door de getuige vermomd op de zitting te laten verschijnen. Het bezwaar tegen 
de huidige regeling is dat het geen ruimte geeft aan het subsidiairiteitsbeginsel: het belang van de 
getuige wordt weliswaar beschermd, maar zonder dat daarbij getracht wordt om zo goed mogelijk 
de belangen te beschermen die ten grondslag liggen aan het onmiddellijkheidsbeginsel." 3  

Voorgesteld wordt daarom om in een nieuwe regeling wel uitclruldcing te geven aan het subsi-
diairiteitsbeginsel. Dit heeft als bijkomend voordeel dat het verwarrende onderscheid tussen de 
anonieme bedreigde getuigen en de anonieme niet-bedreigde getuige kan vervallen. In een nieuwe 
regeling client de beslissing over het verborgen houden van de identiteit te liggen bij de rechter-
commissaris.' Redenen voor anonimiteit lcunnen gelegen zijn in het feit dat de getuige bedreigd 
wordt, maar kunnen ook gelegen zijn in het opsporingsbelang. Of de identiteit van de getuige 
verborgen gehouden dient te worden, is afhankelijk van de uitkomst van de door de rechter-
commissaris te maken belangenafweging. Per geval kan de rechter-commissaris bepalen of de 
belangen van de getuige zich verzetten tegen verschijning ter terechtzitting. Is dat het geval dan 
maakt hij hiervan melding in het p-v en is de rechtbank aan dat oordeel gebonden. In het geval 
de rechter-commissaris van oordeel is dat de getuige wel ter terechtzitting kan verschijnen, kan 
hij - voor het geval besloten wordt de getuige te dagvaarden of op te roepen - aangeven welke 
maatregelen getroffen dienen te worden om de getuige tegen herkenning te beschennen, zoals het 
vermijden van oogcontact tussen de getuige en de verdachte of de vermonuning van de getuige. 

7.4 Consequentie van het niet verschijnen van de getuige op de zitting 

Wat de consequentie client te zijn van het niet oproepen van de getuige, dient niet de wetgever te 
bepalen, maar de rechter, omdat deze consequentie (alweer) het best vastgesteld kan worden aan 
de hand van de concrete omstandigheden van het geval. Heeft de verdediging bijvoorbeeld een 
getuige A charge willen oproepen om hem aan de tand te voelen over een door die getuige bij de 
politie afgelegde verklaring, dan kan de rechter besluiten die verklaring niet als bewijsmiddel te 
bezigen, omdat hij twijfelt aan de betrouwbaarheid van die verklaring en die twijfel - door het niet 
verschijnen van de getuige op de zitting - niet is weggenomen. Het kan echter ook zijn dat de 
rechter de verklaring afgelegd bij de politie wel voldoende betrouwbaar acht omdat deze bijvoor-
beeld bevestigd wordt door ander bevvijsmateriaal en/of tijdens een ondervraging ten overstaan 
van de rechter-conunissaris en in het bijzijn van de verdediging niet is gebleken van enige onbe-
trouwbaarheid. In die gevallen moet de rechter de ruimte hebben, gebruik te maken de verklaring 
voor het bewijs, ondanks het niet verschijnen van de getuige op de zitting. 

133 Deze Icritiek ligt ook besloten in het Van Mechelen arrest (EHRM 23 april 1997, NJ 1997, 635 m.nt. Kn). 
134 Daarvoor geldt het beginsel van inteme openbaarheid: indien de verdediging niet op de hoogte is van de identiteit 

van de getuige dient de zittingsrechter dit ook niet te zijn. Het betreft overigens niet een algemeen aanvaarde 
uitwerlcing van dit beginsel, zoals we bijvoorbeeld kunnen zien aan de rechtspraak van het Joegoslavie-tribunaal. 
Daarin werd juist gesteld dat de zittingsrechter wel op de hoogte diende te zijn van de identiteit, zodat de 
betrouwbaarheid van de getuigenverklaring beter beoordeeld kan worden. Zie par. 4.3. 
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Bij beantwoording van de vraag of het niet honoreren van het verzoek van de verdachte 
bewijsrechtelijke consequenties dient te hebben, heeft de (nationale) rechter overigens geen 
volledige vrijheid. Zijn vrijheid wordt begrensd door de Straatsburgse jurisprudentie. Daaruit volgt 
bijvoorbeeld dat een verldaring van een (niet-anonieme) getuige A charge niet voor het bewijs mag 
worden gebruikt indien de verdachte niet in de gelegenheid is gesteld die getuige te ondervragen 
en de betrokkenheid van de verdachte aan het della slechts blijkt uit de verklaring van the getuige. 

8. Het horen van getuigen door ein zittingsreehter in meervoudige kamer-zaken 

8.1 Inleiding 

In de Nederlandse civiele procedure bestaat de mogelijkheid dat in meervoudige kamer-zaken 
getuigen worden gehoord door een enkel lid van die meervoudige kamer. Een dergelijke mogelijk-
heid bestaat niet in het strafproces. Worden getuigen in meervoudige kamer-strafzaken ter terecht-
zitting gehoord, dan dient dit ten overstaan van het voltallig college te gebeuren. In het onderstaande 
zal worden nagegaan of het civielrechtelijke voorbeeld navolging verdient in een nieuwe regeling 
van strafvordering. 

8.2 De getuige in het burgerlijkprocesrecht 

Inleiding 
Van oudsher zouden getuigen in het civiele recht zijn gewantrouwd en vanaf het moment dat de 
onderhandse ate in gebruik kwam, is de voorkeur gegeven aan schriftelijk bewijs boven getui-
genbewijs. Dit wantrouwen is door de eeuwen heen blijven bestaan en lcwam onder meer tot uiting 
in veel bepalingen uit het oud 

Hoewel niet gezegd kan worden dat dit wantrouwen verdwenen is, is langzamerhand wel het 
besef gegroeid dat niet in abstract° door de wet, maar in verband met de omstandigheden van het 
geval uitgemaakt behoort te worden, wat een getuigenverklaring waard is. Ten aanzien van de 
nieuwe civielrechtelijke bewijsregeling heeft de wetgever daarom de vrije bewijsleer aanvaard (art. 
179 Rv). In verband met het streven om (ook in de civiele procedure) de materiele waarheid te 
vinden, zou de rechter zo min mogelijk gebonden moeten zijn aan bewijs belenunerende voorschrif-
ten!" 

Ondanks dit uitgangspunt zijn in de nieuwe regeling wet enige bepalingen te vinden die de 
rechterlijke waardering van het bewijs beperken. Ten aanzien van de getuige 'can daarbij bijvoor-
beeld gewezen worden op art. 189 Rv, waarin is bepaald dat een getuigenverklaring slechts als 
bewijs kart dienen 'voor zover zij betrelcking heeft op aan de getuige uit eigen waameming bekende 
feiten'. 

135 T.R. Hichna en G.R. Rutgers, Bewijs, Pitlo deel 7, Zevende druk, Gouda Quint 1994, p. 101. 
136 MvT, Parlementaire Geschiedenis van de nieuwe regeling van het bewijsrecht in burgerlijke zaken, onder redactie 

van GR. Rutgers en R.J.C. Finch door GI Boon, 1988, p. 59 en 60. 
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De civiele procedure in vogelvlucht 
Het civiele geding vangt aan met een dagvaarding, die per exploot door een deurwaarder wordt 
uitgebracht aan de gedaagde (art. 1 Rv). 1 " De dagvaarding moet onder andere het onderwerp van 
de eis met een duidelijke en bepaalde conclusie bevatten (art. 5 lid 1 Rv). Het onderwerp zal de 
grondslag van de door de eiser ingestelde vordering moeten aangeven en in de conclusie moet de 
vordering omschreven worden. 138  

Ook moet de dagvaarding de gedaagde informeren over de het tijdstip waarop de rechter kennis 
neemt van de zaak (art. 5 lid 1 Rv). Op die dag zal de procureur van de eiser voor de rechter ver-
schijnen. Voordien zal hij er voor hebben gezorgd dat de zaak op de rol van de rechtbank is inge-
schreven (art. 135 Rv). Is ook de gedaagde verschenen, dan neemt het contradictoire geding een 
aanvang. 

Eiser en gedaagde hebben beurtelings de gelegenheid him standpunt schriftelijk naar voren te 
brengen. Het schriftelijk stuk waarin het standpunt van een partij naar voren wordt gebracht, wordt 
een conclusie genoemd. De conclusie biedt gelegenheid tot het aanvoeren van feiten, het formuleren 
van de bevindingen die de procespartij daaruit wil afleiden en voorts tot het aanbieden van bewijs 
en het sommeren van de wederpartij bepaalde stukken in het geding te brengen.'" De eerste 
conclusie is de conclusie van eis. Deze wordt door de eiser genomen op de dag waartegen de eiser 
de gedaagde heeft opgeroepen. Gewoonlijk stemt zij overeen met hetgeen reeds in de dagvaarding 
was gesteld.' Nadat de conclusie van eis is ingediend, heeft de gedaagde gelegenheid zijn verweer 
te voeren in de conclusie van antwoord (art. 141 Rv). Nadat de conclusie van antwoord is ingediend, 
wordt de eiser vervolgens de mogelijkheid geboden een conclusie van repliek in te dienen, waarop 
de gedaagde nog kan reageren met een conclusie van dupliek (art. 142 Rv). 

In de meeste zaken zijn de standpunten van partijen in de conclusies voldoende uiteengezet. 
Partijen leveren dan op de daarvoor door de rolrechter bestemde dag hun procesdossier bij de 
rechter in. De rechter kan dan vonnis wijzen op grond van de gevvisselde conclusies. 

In sornmige zaken wensen partijen bun standpunt - door middel van het pleidooi - mondeling 
toe te lichten. Tijdens dat pleidooi mogen soms H1  nieuwe feiten worden aangevoerd. 

Nadat de conclusies gewisseld zijn en eventueel pleidooi heeft plaatsgevonden, kan de rechter 
partijen tot een getuigenverhoor ttoelaten'. 142  Het vonnis waarbij het getuigenverhoor bevolen wordt, 
behoort tot de groep van tussenvonnissen waarin bewijslevering wordt bevolen.' Door het 
interlocutoire vonnis wordt de verschijningsplicht voor de getuige in het leven geroepen.' 

In de praktijk wordt vaak gebruik gemaalct van de mogelijkheid die in art. 141a Rv staat omschre- 
ven, namelijk om na de conclusie van antwoord een comparitie van partijen te gelasten. 145  In het 

137 Dit betreft de algemene regel waarop uitzonderingen bestaan. Zo schrijft de wet in sommige gevallen voor dat 
het geding met een verzoelcschrift moet worden ingeleid (zie verder P.A. Stein, Compendium burgerlijk 
procesrecht, elfde druk, Kluwer 1997, P.  70 e.v.). 

138 Stein, p. 77 en 78. 
139 Stein, p. 85. 
140 Stein, p. 87. 
141 Op grond van regels van een goede procesorde kan de rechter bepalen dat die feiten terzijde worden gelaten omdat 

de wederpartij daarop niet voldoende kan reageren (Stein, p. 93). 
142 Stein, p. 121. 
143 Stein, p. 121 en 122. 
144 Stein, p. 122. 
145 Stein, p. 29. 



314 De getuige in het straffirocesrecht 	 Bijzonder Deel 

wetboek worden twee comparities geregeld: de schikkingscomparitie (art 19 Rv) en de inlichting-
encomparitie (art. 19a Rv). De comparitie client om de rechter zicht op de zaak te geven en is een 
middel voor de rechter om in een vroeg stadium in te grijpen in de procesvoering.' Tijdens zo'n 
comparitie kan de rechter met partijen overleg voeren over een te houden getuigenverhoort" 

Artikel 192 Rv 
Art. 192 Rv luidt als volgt: 

'1. Indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten, beveelt de rechter een getuigenverhoor zo vaak een 
der partijen het verzoekt en de door haar te bewijzen aangeboden feiten betwist zijn en tot de beslissing der 
rank kunnen leiden. Hij ken dit ook ambtshalve doen. 
2. Het vonnis vermeldt aan welke partij en omtrent welke feiten bewijs wordt opgedragen mitsgaders de 
plants wear, en de dag en het uur waarop de getuigen zullen worden gehoord. Plants, dag en uur van het 
getuigenverhoor kunnen ook bij latere beschildcing door de rechter worden vastgesteld. 
3. Ben rechterlijk college loin, tenzij partijen eenparig hebben verzocht dat dit niet zal geschieden, bij zijn 
vonnis bepalen dat het verhoor zal plaatshebben voor een daartoe uit zijn midden benoemde commissaris. 
De rechter-commissaris oefent de bevoegdheden uit, in deze afdefmg aan de rechter toegekend. 
4. Het verhoor van getuigen geschiedt ter terechtzitting.' 

In civiele procedures is bewijs door getuigen in beginsel steeds toegelaten. Soms komt het echter 
voor dat de wet een geschrifl als enig bewijsmiddel voorschrijft, bijvoorbeeld bij het bewijs van 
de oprichting van een vennootschap onder firma. Dit is den ook de reden dat artikel aanvangt met 
de woorden: indien bewijs door getuigen bij de wet is toegelaten. la  

De rechter dient in principe een getuigenverhoor te bevelen zo vaak een van de partijen dit verzoekt. 
De rechter hoeft echter niet elk bewijsaanbod te honoreren. In de eerste plants - zo volgt uit art. 
192 lid 1 Rv - zullen de feiten waaromtrent bewijs wordt aangeboden betwist moeten zijn. 
Uitgangspunt is namelijk dat de rechter feiten die niet of niet voldoende zijn betwist als vaststaand 
zal moeten aannemen (art. 176 lid 1 Rv). Bovendien - zo volgt evenens uit art. 192 lid 1 Rv - zullen 
de door partijen te bewijzen aangeboden feiten tot de beslissing van de zaak moeten kunnen leiden. 
In de jurisprudentie van de Hoge Rand wordt een aantal criteria genoemd, waaraan het bewijsaan-
bod moet voldoen: 
- het bewijsaanbod moet ter zake dienend zijn I s"; 
- het aanbod moet niet te vaag zijn 1 "; 
- het moet tijdig zijn gedaan. 

Voldoet het aanbod niet aan deze criteria, dan mag de feitenrechter het aanbod passeren. 151  

146 Stein, p.91. 
147 Haardt, aant. 7 bij art. 192. 
148 Hidma en Rutgers, p. 112. 
149 [Mt vereiste komt overeen met het wettelijk vereiste dat het aanbod tot de beslissing in de zaalc ken Leiden. 
150 [Mt vereiste vloeit voort uit het wettelijk vereiste dat het aanbod tot de beslissing in de zaak ken leiden. Indien 

het aanbod namelijk vaag is, ken niet nagegaan worden of aan dat wettelijk vereiste is voldaan (W.L. Haardt, 
aant. 5 bij art. 192, in: Burgerlijke rechtsvordering, losbladige uitgave Kluwer-Deventer door W.D.H. Asset 
es.). 

151 Hidma en Rutgers, p. 113. 
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Ten aanzien van de tijdigheid van het bewijsaanbod heeft de Hoge Raad ooit beslist dat indien 
dit eerst bij pleidooi wordt gedaan dit zonder nadere motivering kan worden gepasseerd.' Volgens 
Haardt wordt daarbij miskend dat de laatste conclusie nieuwe stellingen kan bevatten, waardoor 
de wederpartij zich genoodzaakt kan voelen een bewijsaanbod door getuigen te doen. Volgens 
Haardt zou het beter zijn wanneer de rechter nagaat of het bewijsaanbod eerder gedaan had lcunnen 
worden." 

De rechter kan ook ambtshalve een getuigenverhoor bevelen. Ben mengvorm van 'op verzoek' en 
'ambtshalve' kan zich voordoen als de rechter tijdens een comparitie na antwoord met de partijen 
overleg pleegt over een te houden getuigenverhoor.' 

Volgens het derde lid kan het rechterlijk college in zijn vonnis bepalen dat het verhoor zal plaats-
hebben voor een uit dat college aflcomstige rechter: een rechter-commissaris. 

Bij Wet-Hartog van 7 juli 1896, Stb. 103, werd het getuigenverhoor door een rechter-comtnissa-
ris afgeschaft: men wilde het laten houden voor het volledige college, zodat dezelfde rechters die 
het verhoor hadden bijgewoond, ook het eindvonnis zouden malcen. Al spoedig kwam men hiervan 
terug en bij Wet van 14 februari 1905, Stb. 71, werd het weer mogelijk dat het verhoor plaatshad 
voor een rechter-commissaris.'" 

De rechter-cornmissaris heeft de bevoegdheden die in de zesde afdeling van het eerste bock 
van het wetboek aan de rechter zijn toegekend. Deze bevoegdheden zijn onder meer: 
- het toekermen van het verschoningsrecht aan een getuige (vgl. art. 191 Rv); 
- het bepalen dat partijen bij de getuigenverhoren in persoon aanwezig zullen zijn (art. 193 Rv); 
- het bepalen van het tijdstip waarop de contra-enquete zal plaatsvinden (art. 194 Rv); 
- de beslissing dat de op de dagvaarding niet verschenen getuigen door de openbare macht voor 

hem wordt gebracht (art. 198 Rv); 
- gijzeling van een getuige die weigert te verklaren (art. 199 Rv); 
- de beediging van de getuige (art. 203 Rv); 
- het horen van de getuige (art. 205 lid 1 Rv); 
- het stellen van getuigen tegenover elkaar of tegenover partijen (art. 205 lid 2 Rv); 
- de getuige beletten dat hij een bepaalde door een partij gestelde vraag beantwoordt (art. 205 

lid 2 Rv). 

Art. 192 lid 4 Rv bepaalt dat het verhoor van getuigen ter terechtzitting geschiedt. Dit betekent 
dat het verhoor in principe openbaar is. In geval van gewichtige redenen, mag de behandeling achter 
gesloten deuren plaatsvinden (art. 20 RO). De wet geeft niet uitdruldcelijk aan dat de rechter-
conunissaris bevoegd is te bepalen dat het getuigenverhoor achter gesloten deuren zal plaatsvinden. 

Het is de bedoeling dat de rechter-commissaris die het getuigenverhoor heeft afgenomen, zoveel 
mogelijk, zal plaatsnemen in het college dat de einduitspraak geeft (art. 212 Rv). 

152 HR. 1 november 1957, NJ 1960, 173. 
153 Aant. 6 bij art. 192. 
154 Haardt, aant. 7 bij art. 192. 
155 Haardt, aant. 9 bij art. 192. 
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8.3 Enkele verschillen met de getuigenregeling in het straffirocesrecht 

In het strafprocesrecht is regel dat wanneer een getuige (in meervoudige lcamer-zaken) ter terecht-
zitting wordt gehoord, dit gebeurt ten overstaan van de drie rechters. De wet biedt niet de 
mogelijkheid dat den van de drie rechters wordt belast met het ter terechtzitting afnemen van het 
verhoor. Zou dit anders zijn, dan zou afbreuk worden gedaan aan de waarborg van collegiale 
rechtspraak die men voor zwaardere strafzaken gewenst acht. In plaats van drie rechters, zal slechts 
den van de rechters de getuige zien en horen en is het niet uitgesloten dat de andere twee rechters 
hun oordeel omtrent bijvoorbeeld de betrouwbaarheid van de getuigenverldaring zullen baseren 
op dat van hun collega. 

In de pralctijk van het strafprocesrecht is het echter vaak zo dat geen van de drie zittingsrechters 
de getuigen zien of horen. Indien het al zo is dat de getuige gehoord wordt door een rechter, gebeurt 
dit vaak door de rechter-commissaris in strafzaken, waarvoor geldt - in tegenstelling tot zijn collega 
in het civiele recht - dat hij niet mag deelnemen aan het college dat belast is met de einduitspraak 
(art. 268 lid 1 Sv). 

Hoewel in strafzaken een verhoor door de rechter-commissaris in de pralctijk vaak niet gevolgd 
wordt door een verhoor op de terechtzitting, is het echter niet zo - zoals in het civiele recht - dat 
het verhoor door de rechter-conunissaris, een verhoor door het voltallig college uitsluit. Ook na 
verhoor door de rechter-commissaris, mag de officier van justitie (voorafgaand aan de zitting) de 
getuige ter terechtzitting dagvaarden (art. 260 lid 1 Sv) en kan de verdediging de officier van justitie 
verzoeken een bepaalde getuige te dagvaarden (art. 263 lid 1 Sv). De officier van justitie lcan het 
verzoek niet afwijzen op (de enkele) grond dat de getuige reeds gehoord is door de rechter-
commissaris (art. 264 Sv). Na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting kan ook de reciter 
bevelen dat een door de rechter-commissaris gehoorde getuige gedagvaard dient te worden (art. 
315 Sv). 

8.4 Dient de civie1rechte1ijke regeling inzake het verhoor van de getuige door an van de drie 
zittingsrechters navolging in het strafprocesrecht? 

8.4.1 Voor- en nadelen 

Invoering van regeling zoals in het civiele recht kan verschillende gevolgen hebben. In de eerste 
pleats kan het zijn dat nog minder dan nu het geval is, getuigen gehoord worden door een voltallig 
college. Een ander gevolg kan zijn dater verschuiving plaatsvindt van het verhoor door een rechter-
commissaris naar een verhoor door een zittingsrechter. In pleats van verwijzing van de zaak naar 
de rechter-commissaris, zal het college het onderzoek ter terechtzitting aanhouden, warm op de 
eerst volgende zitting de getuigen door den van de drie zittingsrechters worden gehoord. 

Ten aanzien van de verschuiving van meervoudige kamer naar den zittingsrechter kan gesteld 
worden dat het afbreuk doet aan de waarborg van collegiale rechtspraak. Twee van de drie rechters 
zullen de non-verbale commimicatie niet (rechtstreeks)ktumen waarnemen. Verder is de veronder- 
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stelling dat indien de ondervraging door drie rechters wordt gedaan er meer goede vragen worden 
gesteld, dan warmer dit slechts door den rechter gebeurt." 6  

Een positief punt is echter dat een verschuiving van meervoudige kamer naar den zittingsrechter 
tijdvvinst zal opleveren. Verder is het niet uitgesloten dat bepaalde getuigen - zoals slachtoffers 
van zedendelicten - liever door den rechter worden gehoord dan door het voltallig college. 

Ten aanzien van de verschuiving van rechter-commissaris naar zittingsrechter lcunnen de volgende 
voordelen worden genoemd: 
1. Betreft het een zaak waarin geen GVO is gehouden, dan geldt dat er den rechter minder is die 

zich in het dossier moet verdiepen. Echter ook in zaken waarin we! een GVO is geweest, zal 
een verschuiving van het verhoor door een rechter-conunissaris naar een zittingsrechter, tijdwinst 
opleveren, omdat een rechter-commissaris - zeker indien er nogal wat tijd verstrijIct tussen 
sluiting van het GVO en het verhoor van de getuige - zich opnieuw in de zaak moeten verdiepen. 
Dit nadeel laat zich nog duidelijker voelen indien in hoger beroep de zaak naar de rechter-
commissaris wordt verwezen (art. 420 Sv). 

2. Als tijdens het onderzoek ter terechtzitting wordt besloten dat bepaalde getuigen gehoord moeten 
worden, zal in het algemeen de zittingsrechter beter dan de rechter-corx -unissaris weten wat de 
relevante vragen zijn, over welke aspecten het college nog opheldering wenst. 

3. Men zou verder kunnen verdedigen dat - bij een verschuiving van rechter-commissaris naar 
een zittingsrechter - de procesvoering onmiddellijker wordt, omdat tenminste den van de 
zittingsrechters de getuige heeft gezien en gehoord. 

4. Het getuigenverhoor door een zittingsrechter is in principe openbaar waardoor meer in 
overeenstenuning wordt gehandeld met het belang van openbaarheid dan wanneer getuige door 
de rechter-commissaris wordt gehoord. Voor zover de belangen van de getuige meebrengen 
dat het verhoor achter gesloten deuren plaatsvindt, zou een toekomstige regeling zodanig kunnen 
zijn dat de zittingsrechter hiertoe kan overgaan. Wat de beslotenheid betreft, biedt het verhoor 
door de rechter-commissaris dus geen voordelen ten opzichte van dat door een zittingsrechter. 

Daar waar de zittingsrechter de rechter-commissaris vervangt bij het verhoor van de getuige lijken 
alleen maar voordelen genoemd te kunnen worden. Toch is voorzichtigheid geboden. In de eerste 
plaats kennen we in het huidige strafprocesrecht de regel dat na aanhouding het onderzoek opnieuw 
aanvangt indien de samenstelling van de meervoudige kamer is gewijzigd (vg!. art. 322 Sv). 
Daarnaast is het niet uitgesloten dat in de ratio van art. 268 Sv een argument besloten ligt tegen 
deelname van de verhorende rechter aan het college dat het eindoordeel dient te geven. 

In het onderstaande zal op basis van genoemde regels (in samenhang met art. 6 EVRM) nagegaan 
worden of zich inderdaad bezwaren voordoen en zo ja of deze zo zwaarwegend zijn dat zij een 
regeling - die vergelijkbaar is met het civiele recht - in de weg staan. 

156 De veronderstelling zal niet in alle gevallen opgaan. Bijvoorbeeld niet (zoals in de pralctijk regelmatig voorkomt) 
wanneer de getuige door een rechter wordt ondervraagd en de andere twee rechters niet de mogelifidieid benutten 
aanvullende vragen te stellen. 
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8.4.2 Artikel 322 Sv 

Art. 322 Sv lid 1 bepaalt dat na een schorsing het onderzoek wordt hervat in de stand waarin het 
zich op het tijdstip van de terechtzitting beyond. De rechtbank lcan echter ook bevelen dat het onder-
zoek opnieuw wordt aangevangen (lid 2). De wet lijIct daarbij de rechtbanlc de vrijheid te geven 
naar eigen goeddunlcen te bepalen in welke gevallen het onderzoek opnieuw aangevangen moeten 
worden. Deze ruimte heeft de Hoge Ftaad that in de bepaling willen lezen en heeft onder meer 
gesteld dat het onderzoek opnieuw moat aanvangen in geval de samenstelling van de rechtbank 
is gewijzigd.' 

Volgens Corstens zou een andere opvatting in strijd zfin met de in art. 348 en 350 Sv verwoorde 
gedachte dat de zittingsrechter moet beslissen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting. 
Het onmiddellijkheidsbeginsel (in materiele zin) zou worden misverstaan, indien men bij een ge-
wijzigde samenstelling na schorsing de behandeling zou mogen voortzetten.'" 

Bij de recente herziening van het onderzoek ter terechtzitting heeft de wetgever geen aanleiding 
gezien de jurisprudentie van de Hoge Raad te codificeren. In de MvT wordt gesteld dat rechtbanken 
het onderzoek veelal opnieuw zullen aanvangen indien de samenstelling is veranderd. De minister 
lijkt deze gang van zaken te onderschrijven, maar daarbij niet uit te sluiten dat zich uitzonderingen 
mogen voordoen: 'Omdat de beraadslaging dient plaats te vinden door rechters die het gehele 
onderzoek hebben meegemaakt, kan in de samenstelling van de rechtbank voor en na de schorsing 
in beginsel (mijn curs. AdH) geen wijziging worden gebrachr. 16°  

Het opnieuw aanvangen van het onderzoek betekent that per definitie dat getuigen - die voor de 
schorsing zijn gehoord - opnieuw gehoord moeten worden. Volgens het derde lid van art. 322 Sv 
lain met instenuning van de partijen worden afgezien van het opnieuw horen van getuigen. Wordt 
de eerder afgelegde verldaring op de nadere terechtzitting voorgelezen dan wordt daze geacht aldaar 
te zijn afgelegd. Van daze fictie lcan ook gebruik worden gemaakt in geval de getuige is overladen, 
naar het oordeel van de rechtbank niet op de nadere terechtzitting heeft kurmen verschijnen of wel 
verschenen is, maar weigert een verklaring af te leggen (lid 3). 

Gedurende zijn bestaan heeft art. 322 Sv slechts den maal een wijziging ondergaan die van enige 
betekenis was. Dat betrof de invoering van hierboven genoemde mogelificheid tot het afzien van 
het opnieuw horen van getuigen op basis van de insternming van partijen. Dit gebeurde bij Wet 
van 14 januari 1976 (Stb. 9). De reden voor uitbreiding ward in de MvT summier uiteengezet: 

157 Zie reeds RR 8 oktober 1928, NJ 1929, p. 83. In BR 6 april 1999, NJB 1999, nr 66 (p. 873) stelde de Hoge Read 
dat de betreffende regel ook geldt ten aanzien van de WOTS-procedure: De eisen van can behoorlijke 
procesvoering brengen mee dat alleen rechters, die aan het gehele onderzoek ter zitting hebben deelgenomen 
aan de beslissing meewerken.' volgens de Hoge Raad betreft het een vorm die zo essentieel is dat niet-naleving 
nietigheid met zich meebrengt. 

158 Gelet op hetgeen Blok en Besier op p. 168 van deal 2 van 'Het Nederlandsche strafproces' stellen zoo de 
interpretatie van de Hoge Rand in overeenstemming zijn met het standpunt van de wetgever van 1926: 
'Vermoedelijk is de wetgever van oordeel geweest, dat het zoo van zelf spralc, dat de beraadslaging zoo geschieden 
door de due rechters, die de zaak - en deze in haar gehee1 - ter terechtzitting hadden onderzocht en wier onderzoek 
volgens de art. 348 en 350 den grondslag moest uitmaken van de beraadslaging, welke tot de beslissing 1eidde, 
dat hij het niet noodig heeft geacht dit uitdrukkelijk te zeggen.' 

159 Corstens (1995), p.564. 
160 TK 1995-1996, 24 692, nr. 3, p.27. 
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'Het nuttig effect van deze wijziging is dat de noodzaak om getuigen bij herhaling op de zitting te laten 
verschijnen (...) wordt beperkt.' 161  

Uit de wettelijke regeling 'can men afleiden dat de wetgever in bepaalde situaties het toelaatbaar 
acht dat gebruik wordt gemaalct van een verklaring die door een getuige is afgelegd ter terechtzit-
ting, maar waarvoor niet geldt dat de getuige door alle zittingsrechters is gehoord. Daarnaast volgt 
uit de wetsvvijziging van 1976 dat de wetgever zich minder strikt is gaan opstellen in die zin dat 
rekening gehouden mag worden met de opstelling van partijen. 

Met een bepaling als art. 322 heeft de wetgever van 1926 aangegeven het onmiddellijk-
heidsbeginsel - voor de in dat art. geregelde materie - als uitgangspunt te nemen maar daarop uit-
zonderingen toe te laten, tewijl later (in 1976) de wetgever aan heeft gegeven dat de mate waarin 
het otuniddellijIcheidsbeginsel gerespecteerd wordt, mag athangen van de opstelling van partijen. 

De mogelijlcheid dat (onder bepaalde voorwaarden) gebruik mag worden gemaalct van een door 
een getuige ter terechtzitting afgelegde verklaring - zonder dat alle rechters die de beslissing geven 
die getuige hebben gezien en gehoord - past binnen de (huidige) opvatting van de Nederlandse 
wetgever over het onmiddellijkheidsbeginse1. 162  Het zou althans niet consequent zijn indien de 
wetgever wel toestaat dat gebruik wordt gemaalct van een (bijvoorbeeld bij de politic afgelegde) 
verklaring van een getuige, die door geen van de rechters is gehoord, maar niet zou toestaan dat 
gebruik wordt gemaakt van een verklaring van een getuige indien die getuige slechts door een of 
twee zittingsrechters is gehoord. 163  

Uit het bovenstaande volgt dat de regeling uit art. 322 Sv zich in principe niet lijkt te verzetten 
tegen een situatie waarin de getuige slechts wordt gehoord door een van de zittingsrechters. 
Weliswaar staat een verschuiving van een getuigenverhoor door het college naar een verhoor door 
slechts den van de zittingsrechters haaks op het onmiddellijkheidsbeginsel dat uitgangspunt is ge-
weest voor het artikel. Gelet op het derde lid van dat artikel en de huidige opvatting van de wetgever 
over het onmiddellijkheisbeginsel, lijkt er echter voldoende ruimte aanwezig - zeker in geval sprake 
is van instemming van partijen - om uitzonderingen toe te staan. Gaat het om een verschuiving 
van het verhoor door de rechter-commissaris naar een verhoor door een van de zittingsrechters, 
dan zou men zelfs lcunnen stellen dat meer tegemoet wordt gekomen aan het onmiddellijlcheidsbe-
ginsel en in zoverre het uitgangspunt dat ten grondslag ligt aan art. 322 juist een argument vormt 
voOr een dergelijke verschuiving. 

8.4.3 Artikel 268 Sv 

Art. 268 Sv verbiedt de deelname van een rechter-conunissaris aan het onderzoek ter terechtzitting, 
voor zover althans die rechter-commissaris enig onderzoek in de zaak heeft verricht. Dat betekent 
dat indien de rechter-commissaris in een zaak een getuige heeft gehoord, hij van deelname aan 
het onderzoek ter terechtzitting in die zaak isuitgesloten. Art. 268 Sv sluit in dat geval slechts de 

161 TK 1974-1975, 13 494, nr. 3, p. 10. 
162 Zie par. 3. 
163 Minder consequent is dat van een verklaring die ten overstaan van de meervoudige kamer is afgelegd in de situatie 

waarin de zaak is aangehouden en daarna opnieuw is aangevangen, alleen gebruikt kan worden indien aan 
bepaalde wettelijke voorwaarden is voldaan, terwijl dergelijke voorwaarden niet gelden voor een bij de politic 
afgelegde verklaring. 
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rechter-commissaris van deelname uit en zou zich - naar zijn letter - dus niet verzetten tegen de 
situatie waarin eon van de zittingsrechters belast wordt met het getuigenverhoor. Het zou echter 
kunnen zijn dat de redenen die de wetgever heeft aangevoerd voor uitsluiting van de rechter-
commissaris tevens opgaan voor de zittingsrechter die de getuigen ondervraagt. 

De reden voor uitsluiting van de rechter-commissaris was (en is) de veronderstelling van de 
wetgever dat de rechter-commissaris zijn oordeel reeds gevestigd zou hebben year de aanvang 
van het onderzoek ter terechtzitting en dat daardoor de waarborgen voor een geheel onbevooroor-
deeld onderzoek zouden worden verzwakt. Gevreesd werd dat de rechter-commissaris zich op zijn 
eigen, langzamerhand tilt het GVO gegroeide opvatting van de zaak zou blind staren. Daarbij 
bestond de angst dat de rechter, die met het voorlopig onderzoek van de zaak belast was, een grote 
en daarom Met gewenste invloed op de beslissing zou uitoefenen.' 

Niet ontkend kan worden dat deze bezwaren zich ook lcunnen voordoen indien een van de drie 
zittingsrechters met het getuigenverhoor wordt belast. Met name zullen die bezwaren zich voor 
laumen doen indica de getuigen worden verhoord in het eerste stadium van het onderzoek ter 
terechtzitting en het daarbij om een groot aantal getuigen gaat. 

8.4.4 Artikel 6 EVRM 

Hoewel de ratio achter art. 268 Sv een overlap vertoont met een aantal aspecten van het recht op 
een onpartijdige rechter uit art. 6 EVRM, is er geen arrest van het EHRM waaruit voortvloeit dat 
het getuigenverhoor Met mag worclen gedaan door slechts ean van de drie zittingsrechters. De recht-
spraak van het EHRM - die het probleem nog het dichtst benadert - heeft betrekking op de vraag 
in hoeverre de rechter-commissaris mag deelnemen aan het onderzoek ter terechtzitting. Uit die 
rechtspraak volgt dat het EHRM minder streng is dan de Nederlandse wetgever. Ben rechter-
conunissaris mag volgens die rechtspraak namelijk nog wel het onderzoek ter terechtzitting doen, 
indien zijn werlczaamheden in het vooronderzoek beperkt zijn gebleven. Het EHRM oordeelde 
in de Oostenrijkse zaak Fey dat de schijn van partijdigheid Met was gewekt in de situatie waarin 
de zittingsrechter als rechter-commissaris een getuige in de zaak had gehoord. I65 Uit de ftaliaanse 
zaak Padovani' zou men bovendien kunnen afleiden dat het EHRM geneigd is minder snel de 
schijn van partijdigheid aan te nemen indien de door de ldager veronderstelde partijdig,heid voort-
vloeit tilt een regeling die bedoeld is tegemoet te komen aan het recht op een berechting binnen 
redelijke termijn. 

De voorlopige conclusie is dat het belasten van eon zittingsrechter met het getuigenverhoor op 
vergelijkbare bezwaren kan stuiten als die ten grondslag liggen aan art. 268 Sv, maar dat er geen 
aanleiding is te veronderstellen dat een dergelijke situatie strijd oplevert met art. 6 EVRM. 

164 Zie MI Veldt, Het EVRM en de onpartijdige rechter, Gouda Quint 1997, p. 200 en A.J.A. van Dorst, De 
partijdige rechter-cormnissaris in strafzaken. Enkele aantekeningen bij art. 268 Sy, in: Homo Advocaats (Spong-
bundel), p. 23-41 (p. 25). 

165 EHRM 24 febmari 1993, NJ 1993,49 m.nt. EAA. 
166 EHRM 26 februari 1993, vol. A, 257-B. 
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De volgende vraag die ik zal worden beantwoorden is of de aan de ratio van art. 268 Sv ontleende 
bezwaren zodanig zijn dat het getuigenverhoor door een van de drie zittingsrechters afgewezen 
dient te worden. 

8.4.5 De bezwaren nader beschouwd 

Indien men de bezwaren die ten grondslag liggen aan art. 268 Sv vertaalt in argumenten tegen het 
afnemen van het getuigenverhoor door den van de drie zittingsrechters, dan luiden deze: 
1. De zittingsrechter die het verhoor van de getuigen afneemt, zal een bepaald beeld van de zaak 

Icrijgen en mogelijk niet meer openstaan voor overige inforrnatie die ter terechtzitting naar voren 
wordt gebracht. 

2. Door zijn meerkennis zal die zittingsrechter zich niet laten 'corrigeren' door zijn twee collega's. 
Sterker nog door die meerkennis zal hij zelfs zijn collega's in hun oordeelsvonning beinvloeden. 

Het eerste argument lijkt gebaseerd te zijn op de veronderstelling dat zittingsrechters, op het 
moment dat de zitting een aanvang neemt of wordt voortgezet, blanco tegenover de zaak staan of 
zouden moeten staan. In Nederland is het zo dat zittingsrechters voor de aanvang van de zitting 
het dossier uitgebreid hebben bestudeerd en daardoor zeker niet blanco tegenover de zaak staan. 
Voor zover ik weet wordt deze pralctijk vandaag de dag' bepaald niet als een probleem ervaren. 
Franken stelt: 

'Het voorhanden hebben van de kennis uit het dossier betekent nog niet dat de rechter vooringenomen of 
partijdig zal zijn. Kennisneming van het dossier hoeft een kritische reflectie ten aanzien van het verzamelde 
bewijsmateriaal niet in de weg te staan. Sterker nog: wij moeten er van uitgaan dat rechters zodanig 
onbevangen zijn dat zij ook een kritische reflectie ten opzichte van zich zelf kunnen opbrengen. (•168 

Men kan dus stellen dat het eerste argument gebaseerd is op een onjuiste veronderstelling 
Bovendien kan men tegen dat argument inbrengen dat het zich niet alleen richt tegen de situatie 
waarin den van de zittingsrechters de getuige heeft gehoord, maar tegen elke situatie waarin een 
oordelende rechter een getuige heeft gehoord, zoals bijvoorbeeld de situatie waarin het voltallig 
college een getuige heeft gehoord en daarna het vonnis velt. Het argument richt zich dus eigenlijk 
tegen elk uitvloeisel van het onmiddellijkheidsbeginsel en zal ook daarom niet serieus genomen 
moeten worden. 

Wat overblijft is het argument dat de zittingsrechter die het verhoor afneemt ten aanzien van 
de getuigen meer weet dan zijn collega's. Is dat een groot probleem? Het lijkte me niet. 

In de eerste plaats kan er op gewezen worden dat daar waar due rechters zich over de zaak 
moeten buigen deze rechters niet allemaal even goed op de hoogte zijn van alle (juridische en 
feitelijke) omstandigheden die van belang zijn voor de beoordeling van de zaak. De den weet meer 
van de jurisprudentie over een bepaald onderwerp, de tweede heeft meer ervaring op het gebied 
van de straftoemeting en de derde weet meer van de verdachte omdat hij hem al enkele malen heeft 
berecht. Het verschillend kennisniveau ten aanzien van de relevante onderwerpen is juist een reden 

167 In het verleden zijn ten aanzien van die pralctijk wel eens lcritische geluiden geuit. Zie bijvoorbeeld W.P.J. Pompe, 
Vooronderzoek of eindonderzoek beslissend, T.v.S. 1959, P.  41 e.v. 

168 H. Franken, Een gedachte over de toekomst van de rechtspleging, in: Ad Personam, opstellen aangeboden aan 
prof. Mr. Ch.J. Enschedd, 	Tjeenk Willink 1981, p. 69. 
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om te lciezen voor collegiate rechtspraak. Men zou dun Inumen stellen dat meerkennis van den van 
de zittingsrechters ten aanzien van een onderwerp inherent is aan het fenomeen van collegiate 
rechtspraak en er daarom geen reden is om moeilijk to doen over het feit dat slechts den van de 
zittingsrechters getuigen heeft gezien en gehoord. 

In de tweede plaats kan er op gewezen worden dat de meerkennis van de zittingsrechter die de 
getuige heeft gezien en gehoord slechts bestaat uit de non-verbale informatie van de kant van de 
getuige. Van de verbale informatie kunnen de avenge zittingsrechters via het proces-verbaal kennis 
nemen.' Voor zover de getuigenverklaring van belang is voor de uitkomst van de procedure, zal 
het met name gaan om de verbale informatie. Over de invloed van non-verbale informatie op de 
uitkomst van de procedure is weinig bekend, maar ik schat in dat het met die invloed wel meevalt. 
Volgens sotnmige onderzoekers zou dat terecht zijn. Non-verbale informatie is niet altijd eenduidig 
en kan dus misleidend zijn. Volgens Crombag, Van Koppen en Wagenaar vormt het gebruik om 
af te gaan op de schriftelijke weergave van eon verklaring een waarborg tegen de misvatting dat 
je kunt zien of iemand de waarheid spreelct of liegt." Voor zover rechters op de hoogte zijn van 
de geringe meerwaarde van non-verbale informatie van de kant van een getuige, zou men dus 
kurmen betogen dat het effect van de meerkennis van de zittingsrechter die het verhoor heeft 
afgenomen goring of zelfs geheel afwezig zal zijn. 

Ten aanzien van het tweede argument luidt daarom de conclusie dat het niet overtuigend genoeg 
is om een verschuiving van het verhoor door de rechter-commissaris naar een verhoor door den 
van de zittingsrechters tegen te houden. 

Hoewel uit het bovenstaande voortvloeit dat or inhoudelijk gezien geen bezwaren bestaan tegen 
het verhoren van getuigen door eon zittingsrechter (in plaats van door de rechter-commissaris), 
zou men lcurmen tegenwerpen dat het ook niet zozeer gaat om inhoudelijke bezwaren, maar am 
de schijn van vooringenomenheid die kan worden gewelct wanneer een zittingsrechter een (soms 
belangrijk) onderdeel van het onderzoek voor zijn rekening neemt. Ten aanzien van dat argument 
zou ik willen betogen dat het nooit kan gaan om de schijn alleen; die schijn moet enige feitelijke 
basis hebben. In zoverre zou ik willen aansluiten bij het uitgangspunt van de Hoge Raad, namelijk 
dat een rechter vermoed wordt onpartijdig te zijn, tenzij er zwaarwegende aanwijzingen zijn voor 
het tegendeel. Zoals boven betoogd ben ik van mening dat het enkele feit dat den zittingsrechter 
belast is met het getuigenverhoor niet zo'n aanwijzing oplevert. 

8.5 Conclusie 

Daar w-aar het afnemen van het verhoor door den van de drie zittingsrechters leidt tot een verschui- 
ving van het verhoor door het college naar het verhoor door een enkel lid van dat college, heeft 
dat als onwenselijk gevolg dat afbreuk wordt gedaan aan de waarborg van collegiate rechtspraak, 

169 Men zou overigens kunnen overwegen het verhoor op video op to nemen of oak van non-verbale informatie 
melding in het proces-verbaal to maken. Dit laatste wad al in 1838 door De Bosch Kemper geopperd (ten aanzien 
van het getuigenverhoor bij de reehter-commissaris): 'In de wetgevingen van strafvordering, waarin geen laatste 
openbaar en mondeling onderzoek geschiedt, is bet van belang, dat, buiten de verklaringen, oak inzonderheid 
de houding en de gebaren van den getuige warden opgeteekend.' (1. de Bosch Kemper, Wetback van Straf-
vordering, eerste deel, p. 351). 

170 Crombag es. 1992 (p.49 en 246). 
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maar als wenselijk gevolg dat tijd wordt bespaard en als mogelijk wenselijk gevolg dat beter 
tegemoet kan worden gekomen aan de belangen van de getuige. 

Daar waar een verschuiving optreedt van de rechter-commissaris naar de zittingsrechter lcunnen 
slechts voordelen worden genoemd. Een dergelijke verschuiving lijkt noch problematisch in het 
licht van de uitgangspunten die aan de art. 268 en 322 ten grondslag liggen, noch in het licht van 
art. 6 EVRM. Vooral vanwege de voordelen die gekoppeld zijn aan de laatstgenoemde verschuiving 
zal nagegaan worden in hoeverre een toekomstige regeling ruimte kan bieden voor de mogelijIcheid 
dat het getuigenverhoor wordt afgenomen door den van de drie zittingsrechters. Voordat overgegaan 
wordt tot het doen van voorstellen, zal ter inspiratie eerst naar de Duitse regeling betreffende de 
'Kommissarische Vernehmung' worden gekeken. 

8.6 De Duitse regeling inzake de 'Kommissarische Vernehmung' 

Het otuniddellijkheidsbeginsel heeft in het Duitse strafprocesrecht een sterkere gelding dan in het 
Nederlandse strafprocesrecht. Niettemin betreft het ook daar een beginsel waarop uitzonderingen 
zijn geformuleerd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit paragraaf 251 (1) StPO: 

'Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverstandigen oder Mitbeschuldigten darf durch Verlesung der 
Niederschrift Ober seine frahere richterliche Vernehmung ersetzt werden, wenn 
a. der Zeuge, Sachverstandige oder Mitbeschuldigte verstorben oder in Geisteslcranldieit verfallen ist oder 

wenn sein Aufenthalt nicht zu ermitteln ist; 
b. dem Erscheinen des Zeugen, Sachverstandigen oder Mitbeschuldigten in der Hauptverhandlung far eine 

langere oder ungewisse Zeit Krankheit, Gebrechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse 
entgegenstehen; 

c. dem Zeugen oder Sachverstandigen das Erscheinen in der Hauptverhandlung wegen groBer Entfernung 
unter Berticicsichtigung der Bedeutung seiner Aussage nicht zugemutet werden kanri; 

d. der Staatsanwalt, der Verteidiger und der Angeklagte mit der Verlesung einverstanden sind.' 

De hiergenoemde uitzonderingen betreffen verklaringen die weliswaar niet ter terechtzitting zijn 
afgelegd, maar wel ten overstaan van een rechter. Het kunnen dan verklaringen betreffen die tijdens 
een zogenaamde 'Kommissarische Vernelunung' zijn afgelegd. Indien men verwacht dat een getuige 
of deskundige niet op de terechtzitting zal lcunnen verschijnen, kan het gerecht besluiten dat de 
getuige of desktmdige voorafgaand aan de zitting door een rechter wordt gehoord. Bij toepassing 
van deze procedure spreelct men van een 'Vorwegnahme eines Teils der Hauptverhandlung'. 171  De 
procedure is summier geregeld in de paragrafen 223 en 224 StP0 en opgenomen in de regeling 
betreffende de voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting. De eerste twee leden van para-
graaf 223 StP0 luiden als volgt: 

'a. Wenn dem Erscheinen eines Zeugen oder Sachverstandigen in der Hauptverhandlung fiir eine langere 
oder ungewisse Zeit Krankheit oder Gebrechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse 
entgegenstehen, so kann das Gericht seine Vernehmung durch einen beauftragten oder ersuchten Richter 
anordnen. 
b. Dasselbe gilt, wenn einem Zeugen oder Sachverstandigen das Erscheinen wegen groBer Entfernung nicht 
zugemutet werden kann.' 

171 Kleinknecht/Meijer-GroBner, aant. 1 bij par. 223 StP0. 
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Paragraaf 223 StP0 geeft geen strilcte omschrijving van de gevallen waarin het gerecht kan 
overgaan tot een 'Kommissarische Vemehmung'. Het gerecht heeft daardoor enige ruimte tot het 
rnaken van een belangenafweging, zij het dat het daarbij wel zal moeten antieiperen op hetgeen 
bepaald is in de paragrafen 250 en 251 StP0. Onder de expliciet genoemde gevallen van ziekte 
en 'gebreldcigheid' vallen zowel fysieke als psychische aandoeningen. Indien de verwachting is 
dat de verschijning van de getuige (of deskundige) ter terechtzitting zijn toestand verslechtert, kan 
voor een 'Kommissarische Vernehmungs worden gekozeni n  Andere in de rechtspraak erkende 
hindemissen voor de verschijning ter terechtzitting zijn: een geplande lange reis naar het buitenland 
en het zijn van president of regeringslid (paragrafen 49 en 50 StP0). Zakelijke bezigheden en 
vakantie worden in de regel niet gezien als een te respecteren hindemis om ter terechtzitting te 
verschijnen" Indien de getuige of deskundige een verre reis moet afleggen, kan dat aanleiding 
zijn om tot een 'Kommissarische Vemehmung te besluiten. De afstand die de getuige moet afleggen 
moet afgewogen worden tegen het gewicht van de af te leggen verldaring. Gaat het om de verklaring 
van de enige getuige A charge dan zal die getuige in de regel op de terechtzitting moeten verschij-
nen.rm Bijj een dreigend gevaar voor de (bedreigde) getuige zal pas tot een 'Kommissarische Vemeh-
mung worden overgegaan indien andere maatregelen niet voldoende worden geacht om de belangen 
van de bedreigde getuige te beschermen. Schade voor een opgroeiend kind wordt in de regel wel 
beschouwd als een hindemis ter terechtzitting te verschijnen.' 

De beslissing tot een 'Konunissarische Vemehmung' wordt genomen door het gerecht en niet door 
de voorzitter." De beslissing kan ambtshalve of na een verzoek worden gegeven. Naast de proces-
deelnemers, zoals de OvI en de verdachte, zijn de getuige en de deslamdige gerechtigd een dergelijk 
verzoek te doen." 7  

De opdracht tot het afaemen van het verhoor wordt gegeven aan den van de zittingsrechters' 
of een rechter die geen deel uitmaalct van de kamer". De zittingsrechter die het verhoor afneemt 
kan later aan het onderzoek ter terechtzitting en de beraadslaging deelnemen.'" 

De Ovi, de verdachte en zijn advocaat worden ge'informeerd over de 'Kommissarische Vemeh-
mung', zodat zij bij het verhoor aanwezig kunnen zijn (vgl. paragraaf 224 StP0). 1 " De verdachte 
moet in de gelegenheid worden gesteld zijn ondervragingsrecht uit te oefenen. 182  Het verhoor is 

172 Gollwitzer, aant. 9 bij par. 223 WO. 
173 Gollwitzer, aant. 10 bij par. 223 StP0. 
174 Kleinknecht/Meijer-Grolker, aant. 8 bij par. 223 StP0. 
175 Gollwitzer, aant. 13 bij par. 223 StP0. 
176 Gollwitzer, aant. 20 bij par. 223 StP0. Als ik het goed begrijp wordt de beslissing tijdens de voorbereiding van 

de zitting genomen door de beroepsrechters van de kamer en tijdens het onderzoek ter terechtzitting door alle 
laden van die kamer, dos inclusief de lekenrechters. 

177 Kleinknecht/Meijer-GroBner, 1997, aant. 11 bij par. 223. 
178 Men spreelct dan van de rbeauftragte Richter'. Meestal zal dit de 'Berichterstatter' zijn (Gollwitzer, aant. 28 bij 

par. 223 StP0). 
179 In dat geval spreekt men van de 'ersuchte Richter'. 
180 Gollwitzer, aant. 28 bij par. 223 Sift). 
181 De verdachte heeft een aanwezigheidsrecht, geen aanwezigheidsplicht (Kleinlatecht/Meijer-Grollner, aant. 9 

bij par. 224 SU:0). 
182 Gollwitzer, aant. 4 bij par. 224 StP0. 
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niet openbaar.' Van het verhoor wordt proces-verbaal opgemaakt. In het proces-verbaal kan tevens 
melding worden gemaakt van de non-verbale informatie die de rechter heeft waargenomen.'" 

8.7 Uitgangspunten voor een Nieuwe regeling 

Uitgangspunt in zware zaken is dat de behandeling geschiedt door de meervoudige kamer en dat 
in principe alle onderdelen van de terechtzitting door de drie zittingsrechters worden bijgewoond. 
Worden er getuigen ter terechtzitting gehoord dat dient dit in principe door het college te geschie-
den. De veronderstelling daarbij is dat het verhoor van een getuige door drie zittingsrechters in 
het algemeen beter is clan warmer het verhoor plaatsvindt door den rechter. 

Zoals boven is gebleken is er echter aanleiding om ten aanzien van het getuigenverhoor het 
principe van collegiale rechtspraak niet te verabsoluteren en in sommige gevallen de mogelijkheid 
te creeren den zittingsrechter te belasten met het getuigenverhoor. Redenen hiervoor kunnen gelegen 
zijn in: 
- de geringe meerwaarde van collegiale rechtspraak op dat punt in de concrete zaak. De verwach-

ting kan bestaan dat het horen van een getuige door de meervoudige kamer niet zoveel toevoegt 
aan het horen van de getuige door den zittingsrechter; 

- het feit dat veel getuigen gehoord moeten worden en dat het horen van die getuigen door drie 
rechters een onevenredig zware druk vormt op de werklast van de rechtbank; 

- het feit dat het belang van de getuige het verhoor door slechts den zittingsrechter rechtvaardigt. 

In de huidige pralctijk kan de aanwezigheid van den of meer van die redenen er toe leiden dat de 
zaak wordt verwezen naar de rechter-commissaris. In het voorstel wordt er voor gekozen in dat 
geval het verhoor te laten afnemen door een zittingsrechter en niet door de rechter-commissaris. 

Een volgend uitgangspunt is dat indien getuigen door slechts den van de zittingsrechters worden 
gehoord, hiervoor overeenstemming moet bestaan tussen de rechter(s), de OvJ en de verdediging. 
Er wordt dus niet gekozen voor de civielrechtelijke regeling waarin is bepaald dat het overdragen 
van het verhoor aan den zittingsrechter slechts kan worden tegengehouden indien beide partijen 
een dergelijk verhoor niet willen. Dit betekent dus dat in zware zaken de verdachte het recht heeft 
om getuigen ten overstaan van de meervoudige kamer te ondervragen, maar dat het een recht betreft 
waarvan afstand kan worden gedaan. Het feit dat de verdachte afstand wil doen van dat recht en 
de OvJ daartegen geen bezwaar maalct, betekent niet automatisch dat de getuigen door den 
zittingsrechter worden gehoord. De rechter(s) kurmen - in verband met hun eigen verantwoordelijk-
heid voor de waarheidsvinding - het verhoor door den zittingsrechter tegenhouden. 

Verder is uitgangspunt dat het verhoor door den zittingsrechter onderdeel is van het onderzoek 
ter terechtzitting en daarom in het openbaar client plaats te vinden.' Wel moet het mogelijk zijn 
voor die zittingsrechter het verhoor achter gesloten deuren te doen plaatsvinden indien daar een 
reden" voor is. 

183 Gollwitzer, aant. 32 bij par. 223 StP0. 
184 Gollewitzer, aant. 34 bij par. 223 StP0. 
185 In zoverre wordt aangesloten bij de regeling in het Nederlandse civiele recht en niet bij de Duitse regeling inzake 

de 'Kommissariche Vemehmung' dat voorafgaat aan het onderzoek ter terechtzitting en daarom besloten is. 
186 Zie art. 269 Sv voor de gevallen waarin de deuren lcunnen warden gesloten. 
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Omdat het verhoor onderdeel van het onderzoek ter terechtzitting is, kan de verdachte tijdens 
dat verhoor zijn (normale) rechten uitoefenen, zoals het aanwezigheidsrecht en het ondervragings-
recht. 

Teneinde aanhoudingen van het onderzoek ter terechtzitting te voorkomen, dient zoveel mogelijk 
voorafgaand aan de zitting beslist te worden of getuigen door de meervoudige kamer worden 
gehoord dan wel door een van de zittingsrechters. De wijze waarop hieraan vorm zal worden 
gegeven, komt aan de orde aan het slot van het volgende hoofdstuk. 

9. Be bevoegdheid van de rechter getuigen ter terechtzitting te doen dagvaarden 

9.1 Plus- en minpunten van de huidige regeling 

Volgens het huidige WvSv dient de zittingsrechter (ambtshalve) een getuige te doen dagvaarden 
indien dit noodzakelijk is voor het onderzoek (art. 315 lid 1 Sv). Het artikel dient het belang van 
openbaarheid, het onderzoelcs- en het verdedigingsbelang. In de praktijk wordt van het artikel vooral 
gebruik gemaalct in verband met de twee laatst genoemde belangen. Maakt de rechter gebruik van 
het artikel omdat hij van mening is dat de waarheid beter gevonden kan worden indien hij zelf de 
getuige hoort en ziet, dan ligt de nadruk op het onderzoelcsbelang. De nadruk ligt op het verdedi-
gingsbelang indien de rechter op verzoek van de verdediging gebruik maakt van het artikel of de 
rechter ambtshalve besluit de verdachte in de gelegenheid te stellen zijn ondervragingsrecht nit 
te oefenen. 

De telcst van het eerste lid van art. 315 Sv is sinds de inwerldngtreding van het huidige wetboek 
niet gewijzigd. Deze telcst weerspiegelt de opvatting van de wetgever van 1926 over het gewicht 
dat moet wordt toegekend aan de verschillende belangen die bij een dergelijke bepaling een rot 
spelen: het onderzoelcsbelang gaat in alle gevallen voor andere belangen. Is het noodzakelijk voor 
de waarheidsvinding dat een getuige gehoord wordt, dan dient deze te worden opgeroepen ongeacht 
zijn belangen. Pas in 1993 - met de invoering van de wet Getuigenbescherming - werd een 
uitzondering getnaakt op de in het eerste lid genoemde verplichting (art. 315 lid 2 Sv). Deze 
uitzondering betreft echter alleen de getuige die de status van becireigde getuige heeft. 

Ondanks de bewoordingen waarin het eerste lid is gegoten, lijken niet veel rechters zich genood-
zaakt te voelen die bepaling ambtshalve toe te passen. Verschijnen getuigen op de zitting dan is 
dat meestal op initiatief van de verdediging. Men spreekt wel van 'onmiddellijkheid op bestelling'. 1" 
Het is niet duidelijk waarom rechters zo weinig tot een ambtshalve toepassing van art. 315 lid 1 
Sv komen. Mogelijk /len ze niet snel de noodzaak van de verschijning van een getuige op de zitting 
in of hebben ze moeite met het gevolg van toepassing van art. 315 lid 1 Sv: namelijk schorsing 
van het onderzoek ter terechtzitting. Tenslotte is niet uitgesloten dat sommige rechters zich te 
'civilistisch' opstellen; zij van mening zijn dat de verschijning van getuigen slechts afhankelijk dient 
te zijn van de wens van de verdediging en de OvJ. 

187 A.M. van Eloom en J.F. NijImer (1997), p. 569. 
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Verderop in deze paragraaf zal voorgesteld worden om de tekst van art. 315 te wijzigen, zodat 
beter rekening kan worden gehouden met bijvoorbeeld het belang van de getuige. Nu al merk ik 
op dat bij het voorstel wordt vastgehouden aan de actieve rol van de rechter, die ook al ten grond-
slag ligt aan de huidige bepaling. Zoals in paragraaf 2 reeds gesteld, zullen het onderzoeks- en 
verdedigingsbelang ellcaar niet altijd volledig overlappen. Dit kan betekenen dat door de verdedi-
ging geen verzoek wordt gedaan de getuige ter terechtzitting te laten verschijnen, hoewel dit gelet 
op de waarheidsvinding wel wenselijk is. Daarnaast kan het zijn dat verschijning van de getuige 
wel het verdedigings(- en onderzoeks)belang dient, maar door of namens de verdachte hiertoe geen 
verzoek wordt gedaan.'" Uitoefening van de rechterlijke bevoegdheid dient er dan toe om het 
gebrek in de verdediging te compenseren.'" 

Een (ander) probleem van het huidige art. 315 lid 1Sv is dat de rechter zijn bevoegdheid getuigen 
te doen dagvaarden/oproepen pas kan uitoefenen nadat het onderzoek ter terechtzitting een aanvang 
heeft genomen. Dat betekent dus dat het uitoefenen van die bevoegdheid gepaard gaat met een 
aanhouding van de zaak en dus met tijdverlies; er is sprake van een botsing tussen enerzijds het 
onderzoelcs- en het verdedigingsbelang en anderzijds het belang van een snelle procesvoering en 
soms het belang van de getuige l". Is de verschijning van de getuige noodzakelijk voor de waar-
heidsvinding dan gebiedt de tekst van art. 315 lid 1 Sv, het onderzoelcsbelang het zwaarst te laten 
wegen. Niet uitgesloten is dat in de praktijk de belangen anders worden gewogen en dat vaak 
voorrang wordt gegeven aan het belang van een snelle rechtspleging. 

Aan de belangen kan vaak beter tegemoet worden gekomen indien de rechter reeds vex5r de zitting 
in de gelegenheid wordt gesteld te beslissen over de verschijning van een getuige ter terechtzitting. 
Zijn belissing een getuige te laten verschijnen heeft immers dan geen schorsing van het onderzoek 
ter terechtzitting tot gevolg en dus gaat de keuze voor respectering van het onderzoeks- of 
verdedigingsbelang niet gepaard met een inbreulc op het belang van een snelle rechtspleging of 
andersom. 

De rechter is vaak ook in staat - omdat hij voOr de zitting het dossier uitgebreid bestudeert - 
de betreffende beslissingen reeds voorafgaand aan de zitting te nemen. De vraag is waarom de wet-
gever daar niet voor gekozen heeft; zijn er wellicht principiele bezwaren tegen het uitoefenen van 
de rechterlijke bevoegdheid voorafgaand aan de zitting? Op deze vraag zal hieronder worden 
ingegaan. 

9.2 Een poging de wettelijke regeling te verklaren 

In de (recente) wetsgeschiedenis met betrelcking tot art. 315 Sv is een antwoord op de bovengestelde 
vraag niet te vinden. Op basis van enig rechtshistorisch onderzoek lcunnen wel enkele voorzichtige 
verklaringen worden gegeven voor de keuze van de wetgever. 

188 Bijvoorbeeld omdat de raadsman de verdediging niet goed voert of de verdachte niet wordt bijgestaan door een 
raadsman en zelf het belang van ondervraging van de getuige ter terechtzitting niet goed kan inschatten. 

189 Zie in dit verband ook par. 4.1 en par. 5.2 van het algemeen deel. 
190 Voor de getuige die voor het onderzoek ter terechtzitting is opgeroepen en is verschenen, kan het heel ververlend 

zijn wanneer het onderzoek op de zitting wordt aangehouden. Hij zal tijd moeten vrijmaken voor de nieuwe zitting 
en zich (mogelijk) opnieuw (emotioneel) op die zitting moeten voorbereiden. 
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De bepaling zoals vorm gegeven in art. 315 Sv is gebaseerd op regelingen die reeds in eerdere 
wetboeken waren terug te vinden, zoals art. 181 uit het Wetback van Strafvordering van 1838. De 
Bosch Kemper stelt ten aanzien van dat artikel: 

'Het Hafkan niet v66r het onderzoek, of bij den aanvang van hetzelve, het inwinnen van andere bewijsmidde-
len, dan die het Openbaar Ministerie heeft voorgedragen, gelasten. Deed hetzelve zulks, Cr zoude inbreuk 
gemaakt warden op de ambtsverrigtingen van het Openbaar Ministerie, hetwelk alleen belast is, am het 
onderzoek voor te bereiden. Eerst naar aanleiding van den loop van het onderzoelc, wanneer blijkt, dat de 
voorgedragene bewijsmiddelen, ter ontdekking der waarheid, niet genoegzaam zullen zijn, kan het Hof 
gebruik malcen van de bevoegdheid 

Uit deze passage kan warden afgeleid dat de reden voor het feit dat de zittingsrechter pas ter 
terechtzitting (ambtshalve) kan beslissen over het laten oproepen of dagvaarden van getuigen voort-
vloeit tilt de bevoegdheidsverdeling tussen het openbaar ministerie en de rechter: het openbaar 
ministerie is belast met de voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting, terwij1 de rechter 
na de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting de scepter ovemeemt. 

Hoewel deze bevoegdheidsverdeling dun historisch verklaarbaar is, zie ik geen principiele rede-
nen am aan deze bevoegdheidsverdeling vast te houden. Daarbij kan er op gewezen warden dat 
in andere landen, met een vergelijkbare procestraditie, we regelingen kunnen aantreffen waarin 
het de rechter is die (oak ambtshalve) voorafgaand aan de zitting bepaalt welke getuigen moeten 
warden opgeroepen. 1 " 

Op basis van het bock van De Bosch Kemper is met enige voorzichtigheid oak nog een andere 
(rechtshistorische) verklaring te noemen voor het feit dat niet de rechter, maar de officier van 
justitie en de verdachte in principe - en in ieder geval wick het onderzoek ter terechtzitting - bepalen 
welice getuigen ter zitting dienen te verschijnen: 

'Vroeger behoorde in de Oud-Hollandsche, maar inzonderheid in de oude Fransche burgerlijke regtspleging, 
welke oak in crirninele zalcen, indien de zaken ordinario mock behandeld werden, gevolgd werd, de actor 
de bewijsmiddelen, waarvan hij gebruik wilde maken, en hieronder de getuigen, welke hij wenschte, dat 
gehoord zouden warden, aan zijne partij te beteekenen, ten einde deze daartegen haar tegenbewijs zoude 
in gereedheid kunnen brengen.'" 

Uit deze passage zou kunnen warden afgeleid dat de regeling inzake het oproepen en dagvaarden 
van getuigen een civielrechtelijke oorsprong heeft, althans is beinvloed door het civiele recht, 
waarbij het aan de partijen is (en niet aan de rechter) het bewijs en tegenbewijs te verzamelen. Is 
het inderdaad zo dat het civiele recht van invloed is geweest op het strafprocesrecht, clan is het niet 
consequent doorgevoerd, zoals blijkt tilt art. 315 Sv en zijn voorgangers. Dat de regeling is 

191 J. De Bosch Kemper, Wetboek van Strafvordering, 1840, deel 2, p.441 en 442. 
192 Zie bijvoorbeeld de par. 214 en 221 van de Duitse Strafprozeftordnung (StP0). Zie hierover verder par. 9.4.2. 

In Oostenrijk heeft de zittingsrechter ambtshalve de bevoegdheid getuigen op te roepen. Hoewel hij naar de letter 
van de wet deze bevoegdheid pas tij dens het onderzoek ter terechtzitting kan uitoefenen, maakt hij in de pralctijk - 
teneinde vertragingen te voorkomen - reeds veer de aanvang van het onderzoek hiervan gebruik, namelijk in 
het 'Zwischenverfahren' (Mariann Leschnig-Gspandl en Doris Puntigam, in: Walter Perron (Hrsg.), Die 
Beweisaufnahrne un Sirafverfahrensrecht des Auslands, Freiburg im Breisgau, 1995, p. 347). Zie in dit verband 
oak art. 54 PPE van het Joegoslavie-tribunaal. 

193 J. De Bosch Kemper, deel 2, p.429. 
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aangevuld met een bepaling als art. 315 Sv heeft te malcen met het feit dat de 'waarheid' die in het 
strafproces gevonden dient te worden een andere is of kan zijn dan die in het civiele recht. In het 
civiele recht zou het gaan om de 'partijenwaarheid' die niet altijd overeen hoeft te komen met de 
zogenaamde materiele waarheid, waar het strafprocesrecht op is gericht. Dat de rechter ambtshalve 
getuigen mag laten oproepen of dagvaarden vloeit (historisch gezien) dus voort uit het streven naar 
de materiele waarheidsvinding.' 

Dit streven zegt echter weinig over het moment wanneer de rechter die bevoegdheid mag 
uitoefenen, althans verbiedt niet dat deze bevoegdheid reeds voor de aanvang van de zitting mag 
worden uitgeoefend. 

Op gond van het bovenstaande luidt de conclusie dat het oproepen of dagvaarden van getuigen 
door de rechter voorafgaand aan de zitting er niet toe leidt dat aan bepaalde (andere) waarden, die 
in ons strafprocesrecht centraal staan, afbreuk wordt gedaan. De vraag die vervolgens aan de orde 
zal komen is in hoeverre het huidige WvSv ruimte gevonden kan worden om de rechter voorafgaand 
aan de zitting invloed te laten uitoefenen op de verschijning van getuigen ter terechtzitting. 

9.3 Mogelijkheden die het huidige WvSv biedt voor een doelmatiger gebruik van de rechterlijke 
bevoegdheid 

Een wijze waarop de rechter, gelet op het huidige recht, te werk zou lcunnen gaan, is het (eigenlijke) 
onderzoek ter terechtzitting vooraf te laten gaan door een soort pro forma zitting die kan worden 
benut om de mogelijlcheid van art. 315 Sv aan te wenden. De verdediging en het openbaar mini-
sterie zouden bericht kunnen worden omtrent het feit dat het slechts gaat om een pro forma zitting 
zodat ze daar met hun voorbereiding rekening mee kunnen houden. Een andere mogelijkheid, die 
het wetboek weliswaar niet biedt, maar ook niet expliciet verbiedt, is dat de rechter contact opneemt 
met de officier van justitie en hem verzoekt, gebruik te maken van de bevoegdheid die art. 260 
Sv de officier toekent (voorafgaand aan de zitting) een bepaalde getuige op te roepen of te 
dagvaarden. 

Een nadeel van deze laatste mogelijkheid is wellicht dat 'heimelijk' overleg tussen de rechter 
en de officier een verkeerde indruk kan welcken, in die zin dat bijvoorbeeld bij de verdediging de 
angst lcan ontstaan dat een dergelijke overleg ook de gelegenheid biedt op andere onderdelen van 
het onderzoek ter terechtzitting te anticiperen, zonder dat daarbij de verdediging wordt betroldcen." 

Bij een pro forma zitting speelt dat nadeel niet. Bovendien biedt een pro forma zitting waar-
schijnlijk ook meer de ruirnte om ook anderszins aanhoudingen van het eigenlijke onderzoek ter 
zitting te voorkomen. Deze zitting kan bijvoorbeeld door de verdediging worden gebruikt om 

194 Zie bijvoorbeeld A.A. de Pinto, Het herziene Wetboek van Strafvordering, Tweede Deel, 1888, p. 159, die ten 
aanzien van art. 190 van het Wetboek van Strafvordering van 1886 stelde: Dit artikel bevat een der belangrijlcste 
uitvloeisels van het stelsel dat de rechter zelf medewerkt tot bereiking van het doel van der strafvordering, de 
ontdekking der materieele waarheid.' 

195 In dit verband kan het leerzaam zijn te kijken naar onderhandelingen ('plea bargaining') in sommige buitenlandse 
rechtsstelses. Ten aanzien van het voeren van onderhandelingen tussen de verschillende procespartijen wordt 
regelmatig opgemerlct dat het heimelijke karakter ervan het vertrouwen van het publiek in de rechtspleging kan 
schaden (zie bijvoorbeeld het rapport van de strafrechtcomrnissie van de Duitse vereniging voor rechters dat 
besproken wordt in: Heinrich Kintzi, Verstandigung im Strafverfahren, Deutsche Richterzeitung 1992, p. 245 
e.v.). 
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bepaalde verzoeken te doen zoals een verzoek ex art. 287 lid 3 Sv of een verzoek ex art. 328 j°. 
art. 315 Sv. 

Een nacleel van zorn pro forma zitting is mogelijk dat het een te zwaar aangeklede procedure 
is. Wordt de zaak afgedaan door een meervoudige kamer dan betekent dat ook dat de drie rechters 
bij de pro-forma zaak aanwezig dienen te zijn, terwij1 het wellicht voldoende is dat de voorzitter 
alleen met de verdediging en de officier van justitie overlegt. Een ander nadeel is dat het wetboek 
geen (algemene l ) regeling bevat voor een pro forma zitting waardoor er lacunes zijn en onduide-
lijkheden mdlen ontstaan. Een lacune is bijvoorbeeld het feit dat een pro forma zitting niet getni-
tieerd ken worden door de verdachte, waardoor hij - indien de rechter niet besluit tot het houden 
van een pro forma zitting - met zijn verzoek moet wachten tot het onderzoek ter terechtzitting, met 
als mogelijk gevolg dat indien het verzoek wordt gehonoreerd het (eigenlijke) onderzoek ter zitting 
geschorst wordt. 

De voorlopige conclusie van dit alles is dat het wenselijk is dat bepaalde beslissingen - die volgens 
de wettelijke regeling pas tijdens het onderzoek ter terechtzitting genomen mogen worden - ook 
vOOr het (eigenlijke) onderzoek ter terechttitting genomen kunnen worden, maar dat de huidige 
regelgeving onvoldoende houvast biedt ten aanzien van de vorm waarin dit moet worden gegoten. 

9.4 Buitenlandse regelingen 

9.4.1 Inleiding; Engeland, Zweden en Italie 

In een aantal landen is de voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting wettelijk geregeld. 
In het onderstaande zal heel kort iets gezegd worden over enkele van die regelingen. Onder 6.4.2. 
zal wat uitgebreider worden stilgestaan bij de Duitse regeling. 

In Engeland kent men voor zwaardere zalcen de zogenaamde prepatory hearing. Het betreft een 
onderdeel van de terechtzitting dat aan het eigenlijke onderzoek ter terechtzitting voorafgaat en 
is bedoeld om het eigenlijke ondetzoek (waarbij een jury aanwezig is) doelmatiger te laten verlopen. 
Onder meer kan daar aan de orde komen welk bewijs wel en welk bewijs niet ten overstaan van 
de jury gepresenteerd ken worden.'" 

In Zweden is het gerecht belast met de dagvaarding van de verdachte. Het gaat hiertoe over nadat 
het een vordering van de OvJ heeft ontvangen.'" De OvJ geeft daarbij een omschrijving van de 
vermoedelijk gepleegde feiten.'" Verder geeft de OvJ een overzicht van de bewijsmiddelen die 
hij op de terechtzitting wil presenteren en wordt het dossier met daarin de resultaten van het opspo- 

196 Art. 282 lid 4 Sv creeert de mogelijkheid voor cell pro forma zitting maar slechts voor de situatie waarin de 
verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt laachtens een bevel gevangenhouding of gevangenneming waarvan 
de geldigheidsduur reeds twee maal verlengd is. 

197 Andrews & Hirst, on Criminal Evidence, London Sweet & Maxwel 1997, p. 29. 
198 Het Zweedse strafprocesrecht kent geen gerechtelijk vooronderzoek en geen rechtsingangprocedure. 
199 Karin Comils, in: Die Beweisaufimhme im Strafverfalutnsrecht des Auslands, Hrsg. Walter Perron Freiburg 

1995, p. 444. 
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ringsonderzoek overhandigd. Meent het gerecht dat de opgave van de OvJ aangevuld moet worden 
dan kan het gerecht daarom verzoeken.' 

Tegelijk met de dagvaarding ontva.ngt de verdachte een kopie van het dossier en wordt hij 
uitgenodigd binnen een bepaalde tennijn zich over de beschuldiging te uiten en het gerecht mede 
te delen of hij 'eigene Beweise in der Hauptverhandlung fiihren will'. 201  

Indien de verzoeken van partijen voorbereidende maatregelen van het gerecht vergen, zoals de 
dagvaarding van getuigen of deslcundigen of het laten opstellen van een proces-verbaal, gaat het 
daartoe over."' 

In omvangrijke zaken heeft zich de pralctijk ontwikkeld dat het gerecht gebruik maakt van zijn 
bevoegdheid partijen uit te nodigen voor een 'Plannungstermin'. Het gaat dan om een treffen tussen 
de rechter, OvJ, verdediging en evt andere betroldcenen. Tijdens dat vooroverleg kan het OM zijn 
aanldacht preciseren en de verdediging aangeven welke punten van de aanldacht niet bestreden 
zullen worden.m  Ook lcunnen afspraken gemaalct worden over de 'Beweismittel' 204  die tijdens de 
terechtzitting worden gepresenteerd. Het gerecht kan er (met een beroep op het tijdsaspect) bijvoor-
beeld op aandringen geen gebruik te maken van het oorspronkelijke bewijs, maar van een bewijs-
surrogaat of (met een beroep op het onmiddellijkheidsbeginsel) juist het omgekeerde proberen te 
bewerkstelligen." Meestal wordt wel overeenstemming bereikt tussen het gerecht en de partijen, 
waarbij het praktijk is dat het gerecht de meeste verzoeken - zeker als daarover overeensternming 
bestaat tussen verdediging en OM - toewijst.' Verder kan tijdens het vooroverleg een tijdsplanning 
worden gemaakt. Het vooroverleg mag ook schriftelijk of telefonisch (via een 'Telefonkonferenz') 
geschieden. 207  

Slechts zelden maalct de rechter gebruik van zijn bevoegdheid ambtshalve getuigen op te 
roepen'. Wel maken gerechten regelmatig gebruik van hun bevoegdheid een rapport over de per-
soon van de verdachte te laten opstellen. 209  

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting heeft de verdachte het recht nieuwe 'Beweisantrage zu 
stellen'. Indien daardoor een vertraging ontstaat - terwijl de vertraging voorkomen had lcunnen 
worden door het verzoek eerder te doen - kururen de kosten die de verbraging met zich meebrengt 
op de verdachte verhaald worden. 21°  

Met de invoering van het nieuwe Italiaanse wetboek van strafvordering is de onderzoeksrechter 
uit het Italiaanse strafprocesrecht verdwenen. In het stadium dat aan het onderzoek ter terechtzitting 
voorafgaat speelt de rechter nog wel een rol als dwangmiddelenrechter, leidt hij het bewijsvaststel-
lingsproces en het inleidend onderzoek (Pudienza prehminare). Deze laatste procedure is bedoeld 

200 Comils, p. 445. 
201 Comils, p. 445. 
202 Comils, p. 445 en 446. 
203 Comils, p. 446. 
204 'Beweismittel' is hier niet vertaald omdat daaronder niet alleen de bewijsmiddelen vallen (die dienen om het 

tenlastegelegde te bewijzen), maar ook de middelen waarmee de verdachte zijn onschuld wil trachten aan te tonen. 
205 Comils, p. 457. 
206 Comils, p. 463. 
207 Comils, p. 446. 
208 Het Zweedse recht is een partijenproces, waarin de rechter in hoge mate passief is. Niettemin mag de rechter 

ambtshalve 'Beweis erheben' wanneer dat voor de waarheidsvinding noodzakelijk is (Comils, p. 447). 
209 Comils, p. 446. 
210 Comils, p. 460. 
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om de verdachte te beschermen tegen een lichtvaardige vervolging en om de hoeveelheid werk 
voor de zittingsrechter te beperken.' Is de rechter in het inleidend onderzoek van mening dat er 
voldoende materiaal voor een verdere vervolging aanwezig is, dan verwijst hij de zaak naar de 
rifting en stelt hij het dossier voor de zittingsrechter samen." In andere gevallen stelt hij de ver-
dachte buiten vervolging of kan hij - indien hij zich onvoldoende geinformeerd acht - de partijen 
om meer informatie vragen" 

De inleidende procedure is in principe een schriftelijke procedure en vindt achter gesloten deuren 
plants. Opvallend in het Italiaanse strafprocesrecht is dat partijen Lumen afspreken met deze pro-
cedure te volstaan en dus met als gevolg dat het onderzoek ter terechtzitting wordt overgeslagen. 
In dat geval spreekt men van de igiudizio abbreviato' (verkorte procedure). Deze verkorte procedure 
kan ten aanzien van alle delicten worden toegepast, zij het dat het Italiaanse constitutionele hof 
in 1991 heeft bepaald dat de procedure niet openstaat voor delicten die bedreigd zijn met een 
levenslange gevangenisstraf. Wordt gekozen voor de 'giudizio abbreviato' dan heeft dat voor de 
verdachte, die wordt veroordeeld, als voordeel dat zijn straf met een derde wordt verminderd, zijn 
veroordeling niet in het strafregister wordt vermeld en dat de behandeling van zijn zaak achter 
gesloten deuren plaatsvindt.' 

9.4.2 De Duitse regeling inzake de voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting 

De Duitse bepalingen inzalce de voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting hebben betrek-
king op de fase die ligt tussen het geven van het 'Eroffmingsbeschlu13 1215  en de aanvang van het 
onderzoek ter terechtzitting. De voorbereiding van het ondetzoek ter terechtzitting moet bewerlcstel-
ligen dat het onderzoek ter terechtzitting met zo min mogelijk onderbreldngen kan worden afge-
handeld." 

De voortitter van het gerecht is belast met de voorbereiding van de zitting. Hij beveelt de dag-
vaarding van de verdachte, zijn verdediger, de getuigen en de deslcundigen (paragraaf 214, lid 1 
StP0). De voorzitter bepaalt welke personen ter terechtzitting dienen te verschijnen. Hij is daarbij 
niet gebonden aan de door het openbaar ministerie (in het 'AnIdageschrift'") en de verdachte 

211 Piermara Corso, Italy, in: C. van den Wijngaert (ed), Criminal procedure systems in the European Community, 
Londen e.d. Butterworths 1993, p. 247. 

212 Het dossier dat de rechter van het inleidend onderzoek krijgt, bevat de tenlastelegging en alle stukken uit het 
voorbereidend onderzoek. Net  is de officier van justitie Met toegestaan cm een selectie to waken (A. den liartog 
en E.F. Stamhuis, 1996, p. 199). De zittingsrechter lcrijgt een uitgedund dossier met daarin de processen-verbaal 
van handelingen die niet tij dens het onderzoek ter terechtzitting kunnen worden herhaald, de processen-verbaal 
met daarin opgenomen de verklaringen van getuigen afgelegd tijdens het bewijsvaststellingsproces, een uittrelcsel 
uit het strafregister, enkele andere documenten en eventueel een voorlichtingsrapport (PIP. Talc Enkele 
hoofdlijnen van de nieuwe Italiaanse strafvonlering, DD 1992, p.317). De reden dat de zittingsrechter niet alle 
stukken van het vooronderzoekmag inzien, betreft de vrees van de wetgever dat de rechter anders vooringenomen 
zou zijn ten aanzien van de schuld van de verdachte (Alessandro Honert, Der italienische Strafproze13: die 
Forentwicklung einer Reform, ZStW 1994, p. 429). 

213 A. den Hartog en E.F. Stamhuis (1996), p. 220 . 
214 Zie uitgebreider A. den Hartog en E.F. Stamhuis (1996), p. 203 e.v. 
215 De beslissing waarmee rechtsingang wordt verleend. 
216 Walter Gollwitzer, aant. 3 Vorpar. 213, in: StP0, Lowe-Rosenberg, Groakommentar, 25., neubearbeitete Auflage, 

Herausgegeben von Peter Rief3, 1997. 
217 De schriftelijke beschuldiging waarmee het 'Zwischenverfahrerf een aanvang neemt. 
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opgegeven personen.218  De voorzitter zal bij het nemen van zijn beslissingen onder maar anticiperen 
op paragraaf 244, Abs. 2 - waarin de omvang van de rechterlijke onderzoeksplicht wordt ver-
woord219  - en paragraaf 250, waarin het onmiddellijkheidsbeginsel wordt omschreven. 

Naast de bevoegdheid van de voorzitter heeft de officier van justitie een zelfstandige bevoegd-
heid getuigen en deslcundigen te dagvaarden (paragraaf 214, Abs. 3 StP0). 

Wenst de verdachte de verschijning van bepaalde getuigen of deskundigen, dan kan hij de 
voorzitter verzoeken deze getuigen of deskundigen te dagvaarden (paragraaf 219 StP0). Bij het 
nemen van zijn beslissing zal hij rekening houden met de mogelijkheden die het gerecht heeft om 
tijdens het onderzoek ter terechtzitting een verzoek van de verdachte een getuige te horen, af te 
wijzen. Volgens paragraaf 244 Abs. 3-5 StP0 mag het gerecht een verzoek afwijzen indien de ver-
klaring van de te horen persoon niet kan bijdragen aan de waarheidsvinding, de verklaring betrek-
king heeft op een feit van algemene bekendheid of op een feit dat al is vastgesteld, de getuige of 
deslcundige onbereikbaar is of de getuige zich in het buitenland bevindt en zijn verhoor voor de 
waarheidsvinding niet noodzakelijk is, het verzoek slechts gedaan is om de procedure te vertragen 
of de stelling - die de verdachte met behulp van getuigen- of deslcundigenverklaring wil aantonen - 
voor waar kan worden aangenomen. 2" 

De beslissing van de voorzitter op het verzoek van de verdachte, draagt een voorlopig karakter. 
Na aanvang van het onderzoek ter terechtzitting kan het gerecht ambtshalve of op verzoek of vor-
dering van een procespartij alsnog besluiten dat de getuige of deskundige ter terechtzitting dient 
te verschijnen.' 

Weigert de voorzitter (tijdens de voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting) de dag-
vaarding van de door de verdachte opgegeven personen, dan kan de verdachte zelf overgaan tot 
het dagvaarden van deze personen (paragraaf 220, Abs. 1 StP0). Zij zijn dan echter alleen verplicht 
te verschijnen indien hen de vergoeding van de gemaalcte kosten wordt toegezegd (paragraaf 220, 
Abs. 2 StP0). 222  Een door de verdachte gedagvaarde en ter terechtzitting verschenen getuige client 
aldaar gehoord te worden, voor zover althans dit wordt verzocht. Het verzoek mag worden afge-
wezen indien de omstandigheid waarop de verklaring betreldcing heeft reeds is vastgesteld of van 
algemene bekendheid is, de verklaring geen bijdrage kan leveren aan de waarheidsvinding of het 
verzoek gedaan is om de procedure te vertragen (paragraaf 245, Abs. 2 StP0). 

De verdachte mag zijn verzoek om getuigen te horen ook pas ter terechtzitting doen. Dit recht 
verspeelt hij niet door voor de zitting geen verzoek te doen (paragraaf 246, Abs. 1 StP0). 223  

Wordt een getuige of deslcundige (vOor de zitting) door den van de procesdeelnemers gedag-
vaard, dan dienen de anderen daarvan op de hoogte te worden gesteld (paragraaf 222 StP0). 

218 Gollwitzer (1997), aant. 5 bij par. 214. 
219 'Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnalune von Amts wegen auf alle Tatsachen und 

Beweismittel zu erstrecken, die fur die Entscheidung von Bedeutung sind.' 
220 Par. 244 StP0 en Gollwitzer (1997), aant. 11 bij par. 219. 
221 Gollwitzer (1997), aant. 10 bij par.219. 
222 Blijkt de afgelegde verklaring van een door de verdachte gedagvaarde persoon van belang te zijn voor de 

waarheidsvinding, dan worden de gemaalcte kosten door de Staat vergoed (par. 220, Abs. 3). 
223 'Eine Beweiserhebung darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil das Beweismittel oder die zu beweisende 

Tatsache zu spat vorgebracht worden sei.' Gollwitser stelt 'Das Gebot der Verfahrensbesleunigtmg tritt hier hinter 
die Erfordemisse ether erschOpfenden Sachaufklarung zurtick. Jeder im Laufe des Verfahrens gestellte 
Beweisantrag mul3 sachlich gepraft werden. Er darfnicht allein deshalb zurUckgewiesen werden, well er verspatet 
gestellt worden 1st.' (Gollwitzer, 1985, aant. 1 bij par. 246). 
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Het is de voorzitter toegestaan om voOr de zitting contact op te nemen met de andere procesdeel-
nemers en met hen overleg te voeren over bijvoorbeeld de dag of de dagen waarop de zitting wordt 
gehouden. Dit overleg mag enkel de zittingsvoorbereiding betreffen. Niettemin Ican dat overleg 
er in de praktijk toe leiden dat verdergaande afspralcen worden gemaakt, bijvoorbeeld over de pro-
ceshouding van de verdachte en de op te leggen sanctie. De proceshouding van de verdachte (bekent 
hij wet of niet) kan immers van belang zijn voor de tijd die moet worden uitgetroldcen voor het 
het onderzoek ter terechtzitting. 224 

9.5 Voorstellen voor een Nederlandse regeling 

Voorstel 1: de rechter moet reeds vc5Or de terechtzitting een getuige lcunnen laten dagvaarden of 
oproepen 
Invoering van de mogelijkheid voor de rechter om reeds ye& de zitting een besluit te nemen over 
de verschijning van getuigen in het Nederlandse recht, zou overwogen dienen te worden, omdat 
het schorsingen van het onderzoek ter terechtzitting kan voorkomen. Net  als bijvoorbeeld in 
Duitsland zou de re_chter reeds voor de ziting moeten kunnen bepalen welke getuigen ter terechtzit-
ting dienen te verschijnen. 

Met de nieuwe bepaling moet niet alleen de bovengenoemde mogelijkheid worden gecreeerd, maar 
moet ook worden voorkomen dat de rechter - zoals nu regelmatig het geval schijnt te zijn - een 
te afwachtende houding aanneemt. Gezocht moet worden naar een juiste balans tussen enerzijds 
het sturen van de reciter en anderzijds het bewaren van voldoende ruirtne om rekening te houdert 
met de concrete omstandigheden van het geval.' Die balans kan wellicht tot uiting komen in een 
bepaling waarin in het eerste lid de algemene bevoegdheid wordt omschreven getuigen te doen 
oproepen en in het tweede lid meer specifiek wordt aangegeven in welke gevallen de rechter 
verplicht is de getuige te doen oproepen. Op een dergelijke verplichting z,ouden dan wel weer 
uitzonderingen gemaalct moeten worden, omdat ook hier geldt dat voor die bijzondere gevallen 
niet per defuntie geldt dat de belangen die ten grondslag liggen aan het onmiddellijkheidsbeginsel 
zwaarder wegen dan de belangen die daar niet aan ten grondslag liggen. De bepaling zou in grote 
lijnen als volgt kurmen luiden: 
a. de rechter kan getuigen ter zitting doen oproepen; 
b. de reciter dient een getuige te doen oproepen indien de betrokkenheid van de verdachte aan 

het tenlastegelegde feit slechts blijkt uit zijn verldaring; 
c. de in het tweede lid genoemde verplichting bestaat Met indien: 

- door het verschijnen ter terechtttting het leven, de gezondheid of de veiligheid van de getuige 
of een andere persoon gevaar loopt, dan wel voor de ontwrichting van het gezinsleven of het 
sociaal-economisch bestaan van die getuige of andere persoon moet worden gevreesd; 

- het onaannemelijk is dat de getuige binnen aanvaardbare termijn op de terechtzitting zal 
verschijnen." 

224 Peter Ftie13: in Lowe-Rosenberg, Einleitung, 25 Auflage 1999, Rdn 60, Abschn. G. 
225 Zie par. 5. 
226 De hier voorgeste1de regeling bent geen bewijsrechtelijke consequenties. Indien een in her tweede lid bedoelde 

getuige niet op de zitting verschijnt, omdat hij bijvoorbeeld onvindbaar is, wil dat nog niet zeggen dat geen 
gebruilc mag worden gemaakt van de verklaring die hij heeft afgelegd in het vooronderzoek. Dit is weer 
afhankelijk van de concrete omstandigheden van het geval. Is de getuige bijvoorbeeld gehoord bij de rechter- 
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De rechter die vo6r de aanvang van het onderzoek ter terechtzitting over de dagvaarding of 
oproeping van de getuigen beslist, zou de voorzitter van de strafkamer kurmen zijn, voor zover 
de zaak wordt afgedaan door de meervoudige kamer. Het is namelijk de voorzitter die de dag van 
de terechtzitting bepaalt (art. 258 lid 6 Sv) en bij die gelegenheid zou hij tevens kunnen nagaan 
of hij de verschijning van getuigen ter terechtzitting nodig acht.' 

Wordt de zaak afgedaan door de politierechter dan zou de politierechter de voorbereidende 
beslissingen moeten nemen. 

De beslissing van de rechter over de te horen getuigen wordt neergelegd in een beschikking, die 
ter kennis van de officier, de verdachte en de getuigen wordt gebracht. Ten aanzien van de verdach-
te geldt dat deze beschikking tegelijk met de dagvaarding kan worden betekend (of dat deze daar 
deel van kan uitmaken"). In meer gecompliceerde zalcen is denkbaar dat de beschildcing 
afzonderlijk wordt betekend.' Ten aanzien van de getuige geldt dat de informatie over zijn verhoor 
ter terechtzitting hem bereikt in de vorm van een dagvaarding of oproeping. 

Zoals gesteld in paragraaf 9 is uitgangspunt dat de gedagvaarde getuigen in meervoudige kamer-
zaken door de drie zittingsrechters worden gehoord. Is de voorzitter van mening dat zich een reden 
voordoet om de te dagvaarden getuigen door den zittingsrechter te laten horen, dan maakt hij 
hiervan melding in de bovengenoemde beschildcing. 

Voorstel 2. De officier van justitie dient met betrekking tot de verschijning van getuigen ter 
terechtzitting dezelfde rechtspositie te verkrijgen als de verdachte 
Men kan zich afvragen in hoeverre het noodzakelijk is dat de officier van justitie - naast de nieuw 
te creeren bevoegdheid van de rechter - zijn zelfstandige bevoegdheid tot het dagvaarden van 
getuigen en deskundigen dient te behouden. Indien die bevoegdheid van de officier van justitie 
gehandhaafd wordt, wordt de huidige ongelijkheid tussen de officier van justitie en de verdachte 
met betreldcing tot de verschijning van getuigen ter terechtzitting gecontinueerd. Hoewel (in zijn 
algemeenheid) een volledige gelijkheid tussen de rechtspositie van de verdachte en die van de 
officier niet volgehouden kan worden, valt niet goed in te zien waarom de officier ten aanzien van 
de dagvaarding van getuigen en deskundigen meer mogelijIcheden moet hebben dan de verdachte. 
Men zou zelfs uit de telcst van art. 6 lid 3 onder d EVRM lcurmen afleiden dat op dit punt gelijkheid 
tussen de verdachte en de officier regel client te zijn. Voorgesteld wordt daarom om de positie van 
de officier gelijk te trekken met die van de verdachte, in die zin dat beiden de rechter ktumen 
verzoeken/vorderen bepaalde getuigen te dagvaarden. 

De OvJ zou zijn voorstel betreffende de te dagvaarden getuigen aan de voorzitter ktumen 
overleggen op het moment waarop hij de zaak ter appointering aanbiedt. Voor zover de OvJ reden 

cornmissaris in het bijzijn van de verdediging, dan kan dit een omstandigheid zijn die de zittingsrecher doet 
besluiten toch gebruik te maken van de in het vooronderzoek afgelegde verklaring. 

227 Daarbij is noodzakelijk dat de voorzitter bij de appointering kennis neemt van de dossiers. 
228 Dit ligt in de rede als gekozen wordt voor de variant waarin de dagvaarding van de rechter uitgaat. Dat het de 

rechter is die de dagvaarding beveelt sluit overigens niet uit dat de Officier van Jusitie met de uitvoering van 
dat bevel wordt belast. 

229 Tot grote betekeningsproblemen leidt dat niet, omdat er in de voorstellen vanuit wordt gegaan dat de verdachte 
bereikbaar is, hetzij als gevolg domiciliekeuze, hetzij als gevolg van voorlopige hechtenis. 
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net om getuigen in meervoudige kamer-zaken door den zittingsrechter te laten horen kan hij zich 
hierover in zijn voorstel uitlaten. Daama kan de OvJ - zoals hieronder wordt voorgesteld - reageren 
op de beschikking van de voorzitter inzake het horen van de getuige. 

Voorstel 3: de verdachte, de officier van justitie en de getuige kunnen bezwaar maken tegen de 
beschikking van de voorzitter 
De verdachte, de OW en de getuige dienen in de gelegenheid te worden gesteld te reageren op de 
beschikking van de voorzitter inzake het horen van getuigen. Met name het onderzoeks- en 
verdedigingsbelang brengen met zich mee dat zowel de officier Ms de verdachte kunnen vorde-
reniverzoeken dater (meer) getuigen worden gedagvaard of opgeroepen. Met name het belang van 
de getuige brengt met zich mee dat zowel de OvJ als de gedagvaarde of opgeroepen getuige 
bezwaar lcunnen maken tegen de dagvaarding of oproeping van de getuige. Het onderzoelcs- en 
verdedigingsbelang brengen met zich mee dat de OvJ en de verclachte bezwaar lcunnen malcen tegen 
de beslissing van de voorzitter on getuigen te laten horen door den van de zittingsrechters. 

Op vorderingen, verzoeken en bezw-aren wordt beslist door de rechtbank op een ('pro forma) zitting, 
die voorafgaat aan de eigenlijke behandeling van de zaak.' De uitspraak blijft van kracht, ook 
Ms de samenstelling van de rechtbank bij de eigenlijke behandeling van de zaak een andere zou 
zijn." 1  

Gaat het om onproblematische vorderingen, verzoeken of bezwaren dan is een pro forma zitting 
niet nodig maar kunnen deze bij voorzittersbeschilcking worden afgedaan. Daarbij kan gedacht 
worden aan verzoek van de verdediging on het horen van een getuige, terwij1 zonder meer duidelijk 
is dater geen groncr-32  is voor afwijzing van dat verzoek. 

Voorstel 4: termijnen dienen te warden aangepast 
Ingevolge art. 263 lid 2 Sv heeft de verdachte tot drie dagen voor de zitting de gelegenheid om 
de namen van getuigen en deslcundigen op te geven waarvan hij wil dat deze worden gedagvaard. 
Men Lunn zich voorstellen dat indien het verzoek kort (bijvoorbeeld drie dagen) voor de rifting wordt 
gedaan dit tot gevolg heeft dat de zitting moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat het niet lukt 
on een getuige te vinden of simpelweg de dagvaarding van een getuige - administratief gezien - 
op zo'n korte termijn Met mogelijk is. 

De knits op bovengenoemde problemen wordt verldeind indien de regeling in deze1fde vonm 
wordt gegoten als de regeling betreffende het bezwaarschrift tegen de dagvaarding. In art. 262 lid 
1 Sv is bepaald dat de verdachte binnen acht dagen na de betekening van de dagvaarding een be-
zwaarschrift tegen de dagvaarding kan indienen. 

230 Nadere overdenlcing verdient nog hoe de pro forma lilting in het zittingsrooster moet warden ingepast. Denkbaar 
is dat deze zitting wordt gehouden op het tijdstip dat in de dagvaarding is genoemd voor de (eerste) behandefmg 
van de zaak. Dat heeft wet als nadeel dat de eigenlijke behandeling van de zaak in de regel zal moeten worden 
uitgesteld. Oat kan door het onderzoek van de zaak na de behandeling van het verzet te schorsen. In gevallen 
waarin de dagvaarcling zeer vroegtijdig de deur uit is gegaan is evenwel ook denkbaar dat een pro forma zitting 
wordt ingelast op cell eerder tijdstip (dan waarvoor is gedagvaard). Daarvoor is dan wel eels nieuwe dagvaarding 
nodig. Wellicht is het meest efficient om in de dagvaarding direct twee tijastippen op te nemen, den vow de 
(eventuele) pro-forma zitting, en den voor de eigenlijke behandermg van de zaak. 

231 Dit standpunt wordt onderbouwd in het onderzoek van Stamhuis. 
232 Zie par. 7. 
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Ten aanzien van de verdachte zou ktumen gelden dat binnen een bepaald aantal dagen na bete-
kening van zijn dagvaarding hij de dagvaarding of oproeping van getuigen kan verzoeken, dan wel 
bezwaar kan maken tegen het besluit van de voorzitter om getuigen door een zittingsrechter te laten 
horen. 

Voor de officier en de getuige geldt een vergelijkbare termijn waarbinnen zij reageren 

Voorstel 5: Behalve het oproepen of dagvaarden van getuigen (en de wijze waarop zij worden 
verhoord) dient de rechter voorafgaand aan de zitting - ambtshalve of op verzoek of vordering - 
ook andere beslissingen te kunnen nemen 
In verband met het streven aanhoudingen te voorkomen, kan overwogen worden de rechter niet 
alleen voorafgaand aan de zitting te laten beslissen over de verschijning van getuigen, maar ook 
over andere onderwerpen. Gedacht wordt aan bepaalde beslissingen die de zittingsrechter nu reeds 
kan nemen, zij het pas nadat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen. Het gaat om de 
volgende beslissingen: 
- het dagvaarden of oproepen van deslcundigen (art. 315 Sv); 
- het bevel aan de verdachte ter terechtzitting te verschijnen (art. 278 lid 2 Sv); 
- de opdracht aan de reclassering tot het opstellen van een voorlichtingsrapport over de verdachte 

(art. 310j°. art 147 Sv); 
- het bevel tot overlegging van bescheiden of stukken (art. 315 lid 1 Sv); 
- verwijzing naar de rechter-conunissaris voor nader onderzoek (art. 316 lid 1 Sv). 233  

Indien de rechter een beschildcing neemt over bovengenoemd onderwerp, dient de beschilcking 
ter kennis van de officier van justitie en de verdachte te worden gebracht. Wat de verdachte betreft, 
geldt dat de beschildcing betekend dient te worden, zo mogelijk tegelijkertijd met of als onderdeel 
van de dagvaarding. 

Ten aanzien van die bevoegdheden, zou men tevens kunnen overwegen de officier van justitie en 
de verdediging de mogelijkheid te geven om voorafgaand aan de zitting de rechter te vorderen of 
te verzoeken van een of meer van die bevoegdheden gebruik te malcen. Op deze mogelijlcheid zou 
de verdachte in de dagvaarding gewezen moeten worden en dus zou een bepaling als art. 260 lid 
3 Sv aangevuld dienen te worden. 

Ten aanzien van de tennijn, waarbinnen gereageerd dient te worden, kan gekozen worden voor 
dezelfde regeling die is voorgesteld voor het maken van bezwaar tegen de beschildcing van de voor-
zitter inzake het horen van getuigen op de zitting. Dat betekent dus dat blimen een bepaald aantal 
dagen na betekening van de dagvaarding aan de verdachte gereageerd dient te worden. 

Indien een verzoek of een vordering gedaan wordt, kan dat behandeld worden op een pro forma 
zitting, tenzij de rechter van oordeel is dat het verzoek zonder meer voor toewijzing vatbaar is, 
waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan een verzoek van de verdachte tot het opstellen van 
een reclasseringsrapport. 

Betwijfeld wordt of partijen de mogelijIcheid moeten hebben - zoals in verband met de dagvaar-
ding van getuigen is voorgesteld - bezwaar te maken tegen een beschildcing van de rechter over 

233 Art. 317 Sv ontbreelct in dit rijtje omdat voor die bevoegdheid geldt dat de rechter eerst de partijen moet horen 
voordat hij een beslissing neemt. 
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een in deze paragraaf genoemd onderwerp. Voor zover het gaat over de beschilcking stukken te 
overleggen of het bevel aan de verdachte ter terechtzitting te verschijnen, zou bezwaar nog wel 
overwogen kutmen worden. Ten aanzien van de beschildcing tot het opstellen van een reclasserings-
rapport lijkt de mogelfilcheid van bezwaar wat overdreven. De officier zal niet snel een reden heb-
ben om tegen het opstellen van zo'n rapport bezwaar te maken en de verdachte kan simpelweg 
besluiten niet mee te werken aan het reclasseringsrapport indien hij daar Meta voor voelt. 

Ook lijkt het niet nodig om de deslcundige een wettelijke mogelijkheid te geven - zoals wel is 
voorgesteld voor de getuige - bezwaar te maken tegen zijn verschijning ter terechtzitting. Verschij-
ning van de getuige ter terechtzitting !can (emstige) gevolgen hebben voor zijn welzijn. Hetzelfde 
geldt niet voor de deslcundige en dat rechtvaardigt een andere benadering. 

Voor zover het gnat om de beslissing de zaak te verwijzen naar de rechter-commissaris zou aan 
het bezwaar schorsende werIcing moeten worden toegekend, teneinde partijen niet voor een vol-
dongen feit te stellen. Schorsende werking gaat echter wel gepaard met tijdverlies. Beter zou het 
zijn - indien de rechter bijvoorbeeld overweegt de zaak naar de rechter-commissaris te verwijzen - 
hierover met de partijen (informeel) te overleggen. 

Voorstel 6: De rechter moet - voordat hi] bepaalde beslissingen neemt - overleg /amen voeren 
met de officier van just itie en de verdediging 234  
Het is denkbaar dat de rechter - voordat hij overgaat tot het nemen van een bepaalde beslissing, 
zoals bedoeld in de voorstellen 1 en 5 - het standpunt wil horen van de verdediging of de OvJ, 
hoewel ten aanzien van die beslissing de wet niet voorschrijft om partijen te horen. Bij bijvoorbeeld 
het laten dagvaarden of oproepen van getuigen knit men zich voorstellen dat de rechter in een zo'n 
vroeg mogelijk stadium rekening wil houden met de wensen van de verdediging.' 

Informeel overleg tussen de rechter en de verdediging en de OvJ over de voorbereiding van het 
onderzoek ter terechtzitting, knit de doelmatigheid bevorderen. De rechter weet bijvoorbeeld al 
in een vroeg stadium welke getuigen de verdachte op de zitting wit horen, waardoor - indien de 
reciter besluit om die personen te laten dagvaarden - snel een aanvang genomen kan worden met 
voorbereidende werlczaamheden, zoals het traceren van die getuige/deskundige of met het zoeken 
(voor zover nodig) naar een tolk. Daamaast kan de rechter met de appointering rekening houden 
met een moeilijk vindbare getuige. Een tijdige dagvaarding/oproeping maalct de verschijning ter 
terechtzitting voor die getuige/deskundige bovendien minder belastend, omdat hij dan beter in de 
gelegenheid wordt gesteld zijn agenda daarop af te stenunen. 

Omdat informed overleg, voorafgaand aan de zitting, de doelmatigheid Ican bevorderen, dient dit 
overwogen te worden. Tegelijkertijd moet echter niet nit het cog worden verloren dat dit overleg 

234 Vgl. oak J.M. Sjacrona, Over ego's, onwetendheid, onwil en de rechtspleging als vergiet, Trema 1999, p. 81 
e.v. die app. 85 pleit voor meer overleg over de planning van de zitting, zodat aanhoudingen van het onderzoek 
ter terechtzitting !amen worden voorkomen. 

235 Het is overigens goed mogelijk dat de verdediging op dat moment nog niet goed weet welke wensen zij heeft. 
Het informeel overleg kan volgens het voorstel plaatsvinden nog voordat de dagvaarding is uitgegaan en dus 
mogelijk nog veer het tijdstip waarop de verdediging volledige inzage in het dossier is gegund. In de situatie 
waarin bijvoorbeeld een gerechtelijk vooronderzoek is geweest, kan het zijn dat de verdediging reeds op het 
moment van appointering een goed zicht op de zaak heeft en dan de rechter oak ken melden welke getuigen en 
deslcundigen zij graag op de zitting ziet. De verdediging blijft overigens hoe dan oak tot een aantal dagen na 
betekening van de dagvaarding de mogelijkheid houden cm te verzoeken (meer) getuigen te doen dagvaarden 
of oproepen (zie voorstel 4). 
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zich onttrelct aan de publieke controle en het mede daardoor niet helemaal is uitgesloten dat dit 
overleg vormen aanneemt die niet zijn beoogd.' Men zou daarom lcurmen overwegen in de wet 
de onderwerpen te benoemen waarover overlegd mag worden. Voorgesteld wordt om in de wet 
een bepaling op te nemen die verbiedt om overleg te voeren over andere onderwerpen clan die waar-
over de rechter voorafgaand aan de zitting beslissingen mag nemen en waarbij dus gedacht moet 
worden aan onderwerpen die onder de voorstellen 1 en 5 zijn besproken. 

Voorstel 7: rechtsverwerking in beperkte mate 
Zoals reeds is gesteld, is de reden om de rechter reeds voor de zitting te laten beslissen over het 
verschijnen van getuigen ter terechtzitting en over andere onderwerpen, gelegen in het streven 
schorsingen van het onderzoek ter terechtzitting te voorkomen. Men zou zich daarom .moeten afvra-
gen in hoeverre de verdediging en het openbaax ministerie aangespoord moeten worden om hun 
verzoeken/vorderingen voor de zitting te doen, in plaats van op de zitting zelf. 

In het huidige Nederlandse recht bestaat ten aanzien van de dagvaarding/oproeping van getuigen 
en deskundigen enige aansporing in die zin dat verzoeken die vOor de zitting worden gedaan minder 
makkelijk kunnen worden afgewezen dan verzoeken die op de zitting zelf worden gedaan. 2" 

Zoals boven gezien bevat de Duitse regeling geen aansporing, althans voor zover het bepaalt 
dat verzoeken niet mogen worden afgewezen omdat zij te laat zijn gedaan. 

In het Zweedse recht bestaat wel enige aansporing in die zin dat de kosten, die veroorzaalct 
worden door de vertraging, op de verdachte verhaald kunnen worden voor zover de verdediging 
die vertraging had kunnen voorkomen door het verzoek in een eerder stadium te doen. Het aantrek-
kelijke van de Zweedse regeling lijkt te zijn dat de verdediging wordt aangespoord hun verzoeken 
in een vroeg stadium te doen, terwijl de vvijze van aansporing niet tot gevolg heeft dat de Icwaliteit 
van het onderzoek ter terechtzitting wordt aangetast. De regeling lijkt echter problematisch te 
worden daar waar de on- en minvermogende verdachten in beeld komen. Deze groep verdachten 
zou - bijvoorbeeld in verband met de uitoefening van het recht om getuigen te ondervragen - in 
een slechtere positie kunnen komen dan vermogende verdachten.' 

Uitgangspimt client te zijn dat de rechter ook tijdens het onderzoek ter terechtzitting de mogelijkheid 
moet hebben om (bijvoorbeeld) getuigen te doen dagvaarden en dat de verdachte en de OvJ dit 
lumen vorderen of verzoeken. Een rechtvaardiging daarvoor is gelegen in het feit dat tijdens het 
onderzoek ter terechtzitting nieuwe omstandigheden bekend kunnen worden die maken dat het 
wenselijk is nieuwe getuigen te horen. Echter ook buiten die situatie moet de mogelijIcheid bestaan 
om het onderzoek ter terechtzitting aan te houden voor een nader getuigenverhoor. Doet de verde-
diging een verzoek een getuige te horen en lijkt dit getuigenverhoor noodzakelijk voor de waar-
heidsvinding, dan Ican dit verzoek niet worden afgewezen, omdat de verdediging dit verzoek voor 
de zitting had kunnen doen. Een andere opvatting zou als consequentie kunnen hebben dat een 

236 Waarbij men bijvoorbeeld zou lcunnen denken aan een vormen van plea bargaining zoals die in Duitsland 
voorkomen. 

237 Dit kan men afleiden uit het verschil dat bestaat in de criteria (voor afwijzing) genoemd in (bijv.) art. 288 Sv 
en het criterium (voor toewijzing) genoemd in art. 315 Sv. 

238 Deze ongelijkheid zou tegengegaan Ictumen worden door een soort tegemoetkoming in de kosten mogelijk te 
maken. In dat geval echter ontbreekt weer een stimulans om reeds v6or het onderzoek ter terechtzitting een 
verzoek te doen om getuigen op te roepen of te dagvaarden. 
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onschuldige verdachte wordt veroordeeld en dat is een te zware sanctie voor het niet tijdig doen 
van het verzoek. 239  

Dan wan er geen aanwijzingen zijn dat het getuigenverhoor noodzakelijk is voor de waarheids-
vinding heeft de rechtbank alle ruimte om andere belangen, zoals het belang van een snelle rechts-
pleging zwaar te laten wegen. Wil de verdediging een getuige A charge ter terechtzitting ondervra-
gen, man is er geen reden te twijfelen aan de betrouwbaarheid van de verldaring die de getuige 
ten overstaan van de politic heeft afgelegd - bijvoorbeeld omdat deze bevestigd wordt door een 
andere bron - dart kan de rechtbank dat verzoek afwijzen. 

Samenvatting van de voorstellen 1 t/m 7 
De officier van justitie die de zaak ter appointering aanbiedt, doet daarbij [evens voorstellen ten 
aanzien van de getuigen die zijns inziens ter zitting gehoord dienen te worden. Hij kan daarbij 
tevens voorstellen doen met betrelddng tot (sommige) punten genoemd in Voorstel 5. 

De rechter die de zaak appointeert neemt voorlopige beslissingen ten aanzien van de te horen 
getuigen, de wijze van verhoor (e.v. of m.v.) en de andere punten genoemd in Voorstel 5. Aan daze 
voorlopige beslissingen kart informeel overleg met de officier van justitie (doorgaans niet nodig 
gelet op de bij de appointering gedane voorstellen) en de (raadsman van de) verdachte voorafgaan. 
Deze voorlopige beslissingen worden aan de verdachte en de OvJ kenbaar gemaakt. De getuige 
wordt (d.m.v. zijn dagvaarding of oproeping) op de hoogte gesteld van de beslissing hem te laten 
verschijnen. 

Vanaf de betekening of uitreiking van de beschikldng begint een termijn te lopen waarbinnen 
de verdachte, de officier van justitie en de getuige kunnen reageren op de beschikking van de 
rechter. De OvJ en de verdachte ktumen verzoeken of vorderen dater (meer) getuigen worden ge-
dagvaard of opgeroepen en lcunnen bezwaar maken tegen het horen van de getuige door eon zittings-
rechter. De OvJ en de getuige lcunnen bezwaar maken tegen de verschijning van die getuige. 

Op een vordering, verzoek of bezwaar wordt beslist door de rechter ter terechtzitting op een 
pro forma zitting, die voorafgaat aan de eigenlijke behandeling van de zaak. Onproblematische 
vorderingen, verzoeken of bezwaren kunnen bij voorzittersbeschildcing afgedaan worden, zonder 
dat een pro forma zitting nodig is. 

De rechter behoudt na aanvang van de zitting de bevoegdheid em alsnog nieuwe getuigen of 
deskundigen te laten dagvaarden, em een reclasseringsrapport te laten opstellen etc. De °Meier 
van justitie en de verdachte lumen vorderen of verzoeken dat de rechter van die bevoegdheden 
gebruilc maalct. Omdat het honoreren van het verzoek tot aanhouding leidt, zal de rechter bij de 
beoordeling van dat verzoek het belang van een snelle rechtspleging zwaar laten wegen. Niettemin 
kan dat belang niet in alle gevallen de doorslag geven. Indien (bijvoorbeeld) het verhoor van de 
getuige noodzakelijk is voor de waarheidsvinding zal de rechter het ondenoelcs- en verdedigingsbe-
lang zwaarder moeten laten wegen. 

239 In dezelfde zin Th. A. de Roos, Herzien van het strafproces: de verdediging uitgespeeld?, preadvies NW 1994, 
p.177 en 178 en A.C. 't Hart in zijn noot onder HR 12 januari 1999, NJ 1999, 450. 
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In het deelrapport zijn verschillende voorstellen gedaan over de getuige. Deze voorstellen betreffen: 
de positie van de getuige (paragraaf 6), de mogelijkheden voor de verdediging en de OvJ om 
getuigen op de zitting te doen dagvaarden (m.n. paragraaf 7), de mogelijkheid om in zaken voor 
de meervoudige kamer getuigen door een zittingsrechter te laten horen (paragraaf 8) en de 
bevoegdheid van de rechter om getuigen ter zitting te doen dagvaarden (paragraaf 9) 

Het geldend recht is per onderwerp beschreven en dus terug te vinden in de paragrafen 6 t/m 9. 
In paragraaf 2 is aangegeven welke belangen am een getuigenregeling ten grondslag (dienen te) 
liggen. Dit zijn het onderzoeks-, het verdedigings- en het opsporingsbelang en de belangen van 
de getuige, van een snelle rechtspleging en van openbaarheid. In paragraaf 3 is beschreven hoe 
de wetgever tegen de belangen aankeek en -Idjlct die ten grondslag liggen aan de huidige bepalingen 
inzake de getuige. 

In de loop der jaren is men de belangen die ten grondslag liggen aan de verschillende bepalingen 
over de getuige anders gaan wegen. Vormden het onderzoeks- en het verdedigingsbelang begin 
van 20ste eeuw bijna absolute waarden, aan het einde van die eeuw zijn ze gerelativeerd in die 
zin dat aan andere belangen - zoals het belang van de getuige, het opsporingsbelang en het belang 
van een snelle rechtspleging - soms meer gewicht mag worden toegekend ten koste van het 
onderzoeks- en verdedigingsbelang. Dit betreft een ontwikkeling die in onze eigen wetgeving (zie 
paragraaf 3), internationale regelingen en de rechtspraak van het EHRM is terug te vinden (zie 
paragraaf 4). 

Ten aanzien van het voorstel om getuigen door den zittingsrechter te laten horen, is gekeken naar 
burgerlijk procesrecht (paragraaf 8). Wat de externe rechtsvergelijldng betreft is in paragraaf 4 
getracht aan te geven hoe de Duitse wetgever de verschillende belangen weegt die ten grondslag 
liggen aan de bepalingen in het Duitse StP0 inzake de getuige. Het Duitse StP0 is verder geraad-
pleegd in verband met het voorstel om getuigen door den zittingsrechter te laten horen (paragraaf 
8) en in verband met het voorstel de zittingsrechter de bevoegdheid te geven om reeds voor aanvang 
van het onderzoek ter terechtzitting te beslissen over de verschijning van getuigen (paragraaf 9). 

In paragraaf 5 zijn de uitgangspunten voor een nieuwe regeling op een rijtje gezet. In eerste instantie 
is aangegeven welke belangen ten grondslag moeten liggen aan een nieuwe regeling. Vervolgens 
is geconstateerd dat in een strafzaak het gewicht van die belangen het best gewogen lcunrmen wor-
den aan de hand van de concrete omstandigheden van het geval en dus dat een toekomstige regeling 
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- voor zover het betreklcing heeft op een situatie waarin belangen kunnen botsen - ruimte moet 
bevatten pm met die omstandigheden rekening te houden. Gelet op dat uitgangspunt kan gesteld 
worden dat de huidige regelgeving op bepaalde punten te rigide is zoals de regeling bedreigde 
getuige (paragraaf 7) en de regeling inzake de oproeping van getuigen (paragrafen 7 en 9). Voor-
gesteld is dan ook die regelgeving te versoepelen. 

Tevens is geconstateerd dat art. 315 Sv (dat de zittingsrechter de bevoegdheid geeft em tijdens 
het onderzoek ter terechtzitting getuigen op te roepen) te beperkt is. Teneinde onnodige inbreuken 
op belangen te voorkomen is voorgesteld om de bevoegdheid van de zittingsrechter nit te breiden 
in die zin dat hij reeds voor aanvang van het onderzoek ter terechtzitting lcan beslissen getuigen 
ter terechtzitting te laten verschijnen (zie verder paragraaf 9). Ben dergelijke uitbreiding maakt 
het mogelijk voor de zittingsrechter het onderzoek ter terechtzitting beter voor te bereiden. 

Verder is het voorstel gedaan om in meervoudige kamer-zaken de mogelijkheid te credren om 
getuigen door een zittingsrechter te laten horen (paragraaf 8). De gedachte bij dat voorstel is dat 
zo beter tegemoet kan worden gekomen aan met name het belang van een snelle rechtspleging 
zonder dat tekort wordt gedaan aan andere belangen. 

Tenslotte is geconstateerd dat het huidige wetboek nog te veel de nadruk legt op de plichten 
van de getuige en te weinig op zijn rechten. Teneinde uitdrulcicing te geven aan de zelfstandige 
positie van getuige is daarom voorgesteld een aparte titel over de getuige op te nmen en is boven-
dien voorgesteld zijn rechtspositie te versterken (zie paragraaf 6). 



8 De deskundige in het strafproces 

Mr. 1V..1.M Kwakman 

1. Aanduiding van het onderwerp 

1.1 Vooraf 

De voorstellen uit deelrapport 7, betreffende een nieuwe regeling omtrent de positie van getuigen 
in het strafproces, (en de onderbouwing daarvan) gelden eveneens ten aanzien van de inschalceling 
van deslcundigen in het kader van het strafproces, in ieder geval voor zover ze betrekking hebben 
op het horen van deskundigen op het OTT. 

Uit deze voorstellen zelf blijkt met zoveel woorden dat ze zijn bedoeld voor zowel getuigen 
als deslcundigen (beiden worden in de voorstellen genoemd). Gezien de aard van de voorstellen 
en de onderbouwing daarvan lijlct daaraan ook niets in de weg te staan. Immers, de wettelijke 
regeling van het getuigenverhoor in het kader van het onderzoek ter terechtzitting (OTT) is - op 
een enkel detail na - integraal van toepassing verklaard op deskundigen en hun verklaringen (art. 
art. 299 Sv). Men zou zelfs lcurmen stellen dat deskundigen, wetstechnisch bezien, kunnen worden 
beschouwd als een bepaald type getuigen. Daarom valt niet in te zien waarom de voorstellen, die 
voorzien in enkele (technisch-) procedurele wijzigingen en waaraan vooral proces-economische 
overwegingen ten grondslag liggen, ook niet zouden lcunnen of moeten gelden voor de inschakeling 
van deslcundigen op het OTT. Ook de eventuele nadelen die aan de voorstellen kleven en die over-
tuigend zijn weerlegd respectievelijk afgewogen tegen de voordelen, gelden zowel voor deslcundi-
gen als voor getuigen. 

Toch lumen de inschalceling van getuigen respectievelijk de inschakeling van deslcundigen 
in het kader van het strafproces niet in alle opzichten over den kam worden geschoren. De getuige 
heeft een enigszins andere positie in het strafproces dan de deskundige, mede als gevolg van het 
feit dat de getuige vaak op een wat andere en meer directe vvijze betroldcen is bij het delict (of de 
dader) clan de deskundige. Dat rechtvaardigt een speciaal daarop afgestemde beschenning van diens 
belangen (dan wel afweging tegen andere belangen) en speciale aandacht voor de rechtspositie 
van getuigen in het algemeen. (Zie deelrapport 7.) 

Een ander punt van verschil is dat deskundigen niet alleen worden ingeschakeld om op het OTT 
een mondelinge verklaring af te leggen, maar ook en vooral om - meestal al in de vooronderzoeks-
fase - een onderzoek te verrichten en daarover schriftelijk te rapporteren. Dergelijke deslcundigen-
rapporten zijn vaak van doorslaggevende betekenis voor de uitkomst van het proces. Dat vraagt 
om speciale waarborgen voor de verdachte. Zo zal hij een deskundigenrapport of de gehanteerde 
onderzoelcsmethode adequaat moeten lumnen betwisten. De vraag is alleen tot hoever de overheid 
moet gaan om hem daartoe in staat te stellen. Is het voor een 'eerlijk evenwicht' tussen de 'ver-
volgende partiy en de verdediging altijd wel nodig dat beide partijen in dit verband over precies 
dezelfde bevoegdheden, rechten en faciliteiten beschildcen, mede gezien het bijzondere karalcter 
van het deskundigenbewijs? Mag het recht van de verdediging om deslamdigenverslagen te 
betwisten wor-den beperlct voor zover clat kennelijk niet bijdraagt tot de materiele waarheidsvin-
ding, of moet aan het verdedigingsbelang een andere dan puur instrumentele betekenis worden 
toegekend? (Zie ook deelrapport 7, paragraaf 2.2 Het verdedigingsbelang.) 
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Daamaast mag van de overheid worden verwacht dat ze zorg draagt voor de (optitnale) lcwaliteit 
en onafhankelipcheid van het deskundigenonderzoek teneinde de materiele waarheidsvinding te 
dienen. Maar ook hier geldt: wear ligt de grens? 

Deze en andere vragen rechtvaardigen dat er, in aanvulling op deelrapport 7, speciale aandacht 
wordt besteed aan het deskundigenonderzoek in het kader van het strafproces, teneinde de daaruit 
voortvloeiende 'eigenaardige' problemen te Ictumen traceren en vervolgens enige voorstellen te 
formuleren die lcunnen bijdragen tot de oplossing daarvan. 

1.2 Inleiding 

De strafrechter en de overige procesactoren in het strafproces ontkomen er niet aan in een 
'verwetenschappelijkte' en voortdurend complexer wordende samenleving, steeds vaker een beroep 
te doen op deskundigen, om de 'materiele waarheid' boven tafel te lcrijgen, dan wel met het oog 
daarop de tenlastelegging of de verdediging feitelijk te onderbouwen. Daarmee speelt de deslcundige 
een navenant steeds grotere ml in het strafproces en kan njn inbreng van doorslaggevende betekenis 
zijn voor de uitkomst van het proces. In veel gevallen S de rechter (als 'niet-deskundige') moeten 
afgaan op de conclusies van de deskundige over de feiten en ontbreken hem de instrumenten om 
de lcwaliteit van het onderzoek, de gebruilcte methode, de deskundigenverldaring of het deslcundi-
genverslag te toetsen. 

Men kan nch dan ook afvragen, of de huidige summiere deskundigenregeling in het wetboek 
van strafvordering nog wel bij de tijd is, temeer daar er cm het bijzonder als gevolg van een aantal 
EHRM-uitspraken in dit verband) een zekere verschuiving is opgetreden in het gewicht van de 
belangen die een rol spelen in het strafproces. Zo is tegenwoordig het verdedigingsbelang wat 
zwaarder aangezet (fair trial, equality of aims, het recht op het opvoeren van 'adversarial arguments', 
hetgeen al met al resulteerde in een meer 'contadictoir' strafproces). Het is dan ook in het bijzonder 
van belang te onderzoeken in hoeverre de wettelijke regeling omtrent het deslcundigenonderzoek 
dit verschoven evenwicht nog delct en in hoeverre de wettelijke regeling anderzijds voldoende kan 
waarborgen dat een zwaar(der) accent op het verdedigingsbelang niet ontaardt in een 'veramerilcani-
sering' van het strafproces, dat wil zeggen in 'partijenprocessen' waarin de materiele waarheidsvin-
ding ondergeschikt wordt gemaalct aan de oplossing van 'partij-conflicten'. 

Kan een eigentijdse interpretatie van de meer dan 80 jaar oude regelgeving nog voldoen, of is 
aanvulling of wezenlijke aanpassing van de regels noodzakelijk? Een Icritische beschouwing van 
deze regelgeving, en eventuele voorstellen tot wijziging daarvan, zijn - zoals hierboven al even 
bleek - niet goad denkbaar zonder een afweging van de belangen die in het strafproces een rot 
spelen en waartussen een spanningsveld kan bestaan. 
Het betreft belangen zoals: 
- het onderzoeksbelang, dat betrekking heeft op de materiele waarheidsvinding; 
- het verdedigingsbelang (fair trial, equality of arms, gelegenheid on 'adversarial arguments' in 

te brengen); 
- het belang van de verdachten (bijvoorbeeld om verschoond te blijven van ingrijpende onderzoe-

ken); 
- het belang van een snelle procedure (onder andere in verband met proces-econornische belangen, 

het bevorderen van de geloofwaardigheid van het strafrecht, het voorkomen van undue delay); 
- de belangen van derden, zoals getuigen, deskundigen, slachtoffers; 
- het belang van openbaarheid. 
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Een eigentijdse afweging van deze belangen veronderstelt een eigentijdse visie op de grondslagen 
en functie(s) van het strafproces en een aantal daaraan ontleende uitgangspunten en toetsingscriteria. 
De in dit verband meest relevante uitgangsptmten zullen verderop aan de orde komen en zullen 
mede dienen als grondslag voor overwegingen en voorstellen met het oog op een meer eigentijdse 
wettelijke regulering van het deskundigenonderzoek in het strafproces. Daarbij zal in het bijzonder 
aandacht worden besteed aan 
- de - betekenis van - de rechten van de verdediging in het kader van het deskundigenonderzoek 

(zoals het recht om een onderzoek over te doen, aanvullend onderzoek te doen verrichten of 
controle uit te oefenen op een onderzoek); 

- de rol van de rechter; 
- en een aantal van overheidswege te ontwikkelen onafhankelijkheids- en kwaliteitswaarborgen 

wat betreft de in te schakelen deslumdigen (zoals protocollering van het deskundigenonderzoek, 
lcwaliteits- en onafhankelijkheidscriteria en kwaliteits- en onafhankelijkheidscontrole). 

Daaraan voorafgaand zal eerst het geldende recht worden geschetst. Daarbij zal zowel de huidige 
wettelijke regeling worden besproken, als de daarop betrelcking hebbende jurisprudentie van het 
EHRM en de HR. Vervolgens zal worden nagegaan in hoeverre de onderlinge vergelijlcing van 
de wetgeving en de jurisprudentie indicaties oplevert voor een mogelijke discrepantie tussen de 
regelgeving en de pralctijk en zal in dat verband voorts worden getracht nit de jurispudentie aanwij-
zingen te putten die richtinggevend kurmen zijn voor de uitgangspunten en de daarop gebaseerde 
voorstel len. 

Aangezien het vooronderzoek en het eindonderzoek, wat betreft de inschalceling van deslcundigen, 
sterk in elkaars verlengde liggen en de overwegingen m.b.t. het vooronderzoek in dit verband conse-
quenties hebben voor de overwegingen m.b.t. het eindonderzoek (en vice versa), zal zijdelings ook 
enige aandacht worden besteed aan de vooronderzoeksfase. 

2. Geldend recht 

2.1 Wetsgeschiedenis 

De kern van de wettelijke regeling omtrent deskundigenbevvijs stamt uit het oorspronkelijke 
wetboek van stafvordering, zoals dat in 1926 in werlcing is getreden. Hoewel deskundigenbewijs 
in die tijd als een betreldcelijk onbelangrijk bewijsmiddel gold, werd met de invoering van het wet-
boek van strafvordering van 1926 voor het eerst de verklaring of een verslag van een deskundige 
als wettig bewijsmiddel geintroduceerd. Dat wil echter niet zeggen dat het daarvoor nooit voor-
lcwam dat deskundigen werden ingeschakeld. Al van oudsher werden deslcundigen regelmatig ge-
raadpleegd in verband met de andere vragen van art. 348 en 350 Sv. Bijvoorbeeld over de vraag 
in hoeverre de verciachte toerekeningsvatbaar moest worden geacht. (Zie het bekende voorbeeld 
van Renunelink in Hazewinkel-Suringa: de Papendrechtse strafzaak d.d. 1909-1911.) 

Bij globale bestudering van de regelgeving omtrent het deskuncligenbewijs blijkt dat ook de 
toenmalige wetgever heeft getracht de verschillende belangen en beginselen die een rol spelen in 
het strafproces, op een evenwichtige manier in de regeling te verdisconteren, zoals: 
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a. Het onderzoeksbelang 
Uit de aard der zaak werd de bevoegdheid om deskundigen in te schakelen (ten behoeve van de 
bewijsvoering op het OTT) voor een belangrijk deel gekoppeld aan het vooronderzoek. Daarbij 
wad het deskundigenonderzoek in die tijd als vanzelfsprekend opgedragen aan een 'onderzoeks-
rechter' en ingebed in het GVO. Uit 'inquisitoir oogpunt vormde dat een garantie voor de onaf-
hankelijkheid van de deskundige. Tevens werden daarmee de rechten van de verdachte zoveel 
mogelijk gewaarborgd. De inschakeling van deskundigen was dus in beginsel een taak van de 
rechter-commissaris, hoewel ook het OM en de verdachte onder bepaalde omstandigheden deskun-
digen konden (doen) inschakelen, zij het onder streng toezicht van de rechter-commissaris. 

b. Het onmiddellijkheidsbeginsel (ander andere het belang van openbaarheid) 
De regeling heeft daamaast betrelddng op het inschakelen van deslcundigen op het OTT. Uitgaande 
van het onmiddellijkheidsbeginsel, dat de wetgever ten tijde van de inwerlcingtreding van het 
wetboek voor ogen leek te staan, diende het deslcundigenbewijs zoveel mogelijk op het openbare 
OTT te worden geproduceerd (de verklaringen van deskundigen van art. 339-1-4e Sv) dan wel 
gepresenteerd en bediscussieerd (de verslagen van deslcundigen die in de vooronderzoeksfase een 
onderzoeksopdracht hadden gelcregen (art. 344-1-4e en 339-1-5e Sv). In de visie van de wetgever 
deed dus het ter rifling gepresenteerde deskundigenrapport geen afbreuk aan het onmiddellijlcheids-
beginsel, ondanks het feit dat de betreffende deskundige niet in alle gevallen zijn onderzoek op 
het OTT hoefde te komen toelichten. Het onderzoek zelf (de gebruikte methode ed.) werd in dat 
geval dus onttrokken aan een publieke toetsing. 

c. Het verdedigingsbelang 
Voorts bood de regeling de verdachte verschillende mogelijkheden om zijn verdedigingsrechten 
ook in dit verband geldend te maken. Zo kon de verdediging eigen deskundigen of controlerende 
deslcundigen(doen)oproepen, zowel in het 'gematigd inquisitoire vooronderzoek, als op het lgema-
tigd accusatoire' 011'. 

d. Het belang van de interne openbaarheid 
Om de verdachte in de gelegenheid te stellen zich adequaat te verweren tegen de beschuldigingen 
die tegen hem werden geuit, diende hij zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van hetgeen tegen 
hem wad ondemomen. Daartoe kon hij de processtuldcen met betrekking tot zijn zaak inzien en 
was bijvoorbeeld de rechter-commissaris in beginsel verplicht hem te melden dat er in het kader 
van het GVO opdracht was gegeven tot een deskundigenonderzoek, mits het belang van het 
onderzoek dat toeliet. 

De regeling getuigt van een afweging van belangen: zo zijn het OM of de rechter niet onder alle 
omstandigheden verplicht verzoeken van de verdediging (om deslcundigen in te - doen - schakelen) 
te honoreren, bijvoorbeeld als dat het onderzoek kan schaden of als dat in het licht van het onder-
zoek niet nodig wordt geacht (vgl. art. 315 Sv), dan wel als de verdachte daarmee niet in zijn 
verdediging wordt geschaad (vgl. art. 288-1-c Sv). Het onderzoeksbelang of andere belangen (zoals 
bijvoorbeeld het belang van een vlotte procedure) kunnen onder omstandigheden dus, naar het 
oordeel van het OM of de rechter, zwaarder wegen dan het verdedigingsbelang. 
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2.2 Schets van de wettelijke regeling: kenmerkende voorzieningen 

Hieronder zal eerst een globale schets worden gegeven van de wettelijke regeling zoals die op dit 
moment geldt. Daarbij zal in het kort de belangrijkste daarop betrekking hebbende jurisprudentie 
van de HR en het EHRM worden behandeld. In dat verband zal worden nagegaan of en in welke 
mate er wellicht een discrepantie is gegroeid tussen de regelgeving en de pralctijk en of de wettelijke 
regeling nog wel bij de tijd is. 

Daarop aansluitend - en vooruitlopend op de voorstellen tot wijziging - zullen alvast enkele 
overwegingen worden gewijd aan de vraag hoe de wettelijke regelgeving meer in overeenstemming 
is te brengen met de eisen van deze tijd. 

2.2.1 Het vooronderzoek 

Zoals gezegd is de eventuele inschakeling van deskundigen in het kader van het vooronderzoek 
(oorspronkelijk) opgeciragen aan een onathankelijke onderzoeksrechter en voor het grootste deel 
ingebed in het GVO. De regeling heeft zijn beslag gelcregen in titel III Boek 2 (GVO). Afdeling 
5 is er geheel aan gevvijd, aangevuld met enkele artikelen uit afdeling 2 en 4. De art. 227 e.v. regelen 
de bevoegdheid van de rechter-commissaris om (ambtshalve, op vordering van het OM of op 
verzoek van de verdachte) deslcundigen te benoemen, teneinde hem mondeling of schriftelijk, door 
middel van een 'met redenen omldeed verslag', voor te lichten of bij te staan. Verdachte mag daarbij 
aanbevelingen doen wat betreft de te benoemen deskundige, tenzij het belang van het onderzoek 
dat niet toelaat. 

De deskundige wordt beedigd (dat hij zijn tank naar geweten zal vervullen) tenzij hij reeds door 
het Gerechtshof als 'vaste gerechtelijke deskundige' is beedigd. 

De rechter-commissaris client het OM altijd op de hoogte te brengen van de benoeming van de 
deslcundige, en van de tijd en plaats van het onderzoek, alsmede de uitslag daarvan; de verdachte 
en de verdediging hoeven alleen op de hoogte te worden gebracht als het belang van het onderzoek 
zich daar niet tegen verzet. 

Voor zover het belang van het onderzoek dat - naar het oordeel van de rechter-commissaris - toelaat, 
mogen de verdachte en de verdediging bij het onderzoek van de deskundige aanwezig zijn. Het 
OM mag altijd aanwezig zijn. Voorts mogen het OM en de verdachte of de verdediging aanwijzing-
en geven met betreklcing tot het onderzoek en opmerkingen maken. Ook mogen de verdachte en 
de verdediging met de deslcundige van gedachten wisselen - eventueel via de rechter-commissaris - 
voor zover dat in het belang van het onderzoek noodzakelijk schijnt en voorzover het belang van 
het onderzoek dat niet verbiedt. 

Daamaast of in plaats daarvan heeft de verdachte het recht om controlerende deskundigen aan 
te wijzen, die bij het onderzoek aanwezig kunnen zijn en opmerkingen en aanwijzingen mogen 
geven, dan wel tegendeslcundigen aan te wijzen om het verslag van de door de rechter-commissaris 
benoemde deslcundige te controleren (zodra de uitslag daarvan aan de verdachte is meegedeeld) 
en daarvan verslag te doen. Ben en ander tenzij de rechter-cornmissaris, om redenen die in de per-
soon van de deslcundige zijn gelegen, de toelating van zodanige deskundigen weigert. Die weigering 
moet dan wel door de rechtbank worden beoordeeld. Die kan alsnog beslissen dat de betreffende 
deskundige moet worden toegelaten (art. 232-3 Sv). 

De aanwijzing van de door de verdachte opgegeven controlerende deskundigen mag in principe 
geen vertraging in het onderzoek opleveren. 
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De door de verdachte opgegeven deskundigen komen - evenals de door de rechter-commissaris 
benoemde deskundigen - in aanmerldng voor een vergoeding uit Is Rijks kas. 

Tenslotte kan de rechter-commissaris het nodig oordelen dat, voor zover er sprake is van menings-
verschillen tussen de ingeschakelde deskundigen, het onderzoek (ambtshalve of o.v.v. OvJ of 
verdachte) aan een of meer andere deskundigen wordt opgedragen. 

Ms het volgens de rechter-commissaris nodig is de deslcundige in het kader van het GVO te 
horen, dan lc-mien de OvJ en raadsman van de verdachte daar in beginsel ook bij aanwezig zijn 
(de OvJ is daartoe in ieder geval bevoegd als de raadsman aanwezig is). Ze lcunnen desgewenst 
ook vragen opgeven, zelfs als ze door de rechter-comtnissaris zijn geweerd bij de verhoren. Bij 
dat alles mag het onderzoek niet worden opgehouden en mag het belong van het onderzoek niet 
worden geschaad (zie art. 185-186 Sv). In de gevallen waarin de deskundige naar alit waarschijn-
lijkheid niet op het OTT zal verschijnen, nodigt de rechter-conunissaris de OvJ en verdachte/ 
raadsman in ieder geval uit tot bijwoning van het verhoor, tenzij het belang van het onderzoek geen 
uitstel van het verhoor gedoogt. 

Buiten het kader van het GVO kende de wettelijke regeling (van het deskundigenonderzoek in de 
vooronderzoelcsfase) oorspronkelijk slechts enkele bepalingen die - soms indirect - bevoegdheden 
toekenden aan politie of OM, om in verband met het opsporingsonderzoek deskundigen in te 
schakelen of te horen. Pas sinds kort zijn de mogelijkheden voor OvJ en politie wat dat betreft 
enigszins verruimd. Dat past in de ontwildceling waarin het GVO als vanzelfsprekend onderzoelcs-
kader steeds meer aan betekenis begon te verliezen en naar de marge werd verdrongen. (Zie 
paragraaf 5.1 De uitgangspunten.) 

Eon van de bepalingen waaraan het OM van oudsher at (indirect) de bevoegdheid heeft ontleend 
om deslcundigen in te schakelen is art. 150 Sv: de OvJ kan in het kader van een schouw elite plaars 
betreden (m.u.v. een woning zonder toestemming van de bewoner) 'met personen door hem aange-
wezen'. Daartoe kunnen - naar algemeen wordt aangenomen - ook deslamdigen worden gerekend. 

Art. 151 Sv gaat een stapje verder: in geval van ontdelcking op heterdaad of in geval van een 
misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, mag de OvJ, mits hij een vordering GVO 
doet, in afwachting van de rechter-commissaris en bij dringende noodzaak, ook woningen tegen 
de wil van de bewoner binnentreden ten behoeve van een schouw. Tevens mag hij onder die 
voorwaarden, ambtshalve of op verzoek van de verdachte, ten behoeve van het opsporingsonder-
zoek deslcundigen benoemen om hem bij te staan of een onderzoek in te stellen en daarover verslag 
te doen. Bijvoorbeeld een psychiatrisch ondetzoek of een onderzoek door de technische recherche. 
Een dergelijk onderzoek hoeft dus niet in verband te staan met de eventuele schouw. 

De verdachte kan overigens een eventuele weigering om een door hem gewenste deskundige 
te benoemen niet aanvechten in HB. Pas als het GVO daadwerkelijk is ingesteld, Icon hij alsnog 
de rechter-commissaris verzoeken een door hem opgegeven deskundige te benoemen (zie boven). 

Ook de hulp-OvJ kan (via art. 158 Sv) aan art. 151 Sv bevoegdheden ontlenen om deslcundigen 
in te schakelen als het optreden van de OvJ niet kan worden afgewacht, mits de OvJ zo spoedig 
mogelijk op de hoogte wordt gesteld zodat deze can GVO kan vorderen. 

Tenslotte kan de OvJ o.g.v. art. 21-1 WED deskundigen benoemen als er verdenlcing van enig 
economisch delict bestaat. In dat geval zelfs zonder de rechter-commissaris in te hoeven schakelen. 
Daannee lijkt de in de praktijk steeds groter wordende betekenis van het opsporingsonderzoek en 
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tegelijkertijd de steeds marginaler wordende rol van de rechter-commissaris daarin, ook wettelijk 
te worden bezegeld. 

Ook uit de regeling van art. 151 Sv blijkt dat de 'inbedding' van deze bevoegdheden in het GVO 
het uitgangspunt is. 

Dat geldt met voor het nieuwe art. 151a Sv, maar dat heeft volgens de minister pralctische re-
denen. Dit artikel regelt de bevoegdheid van de OvJ om in het kader van het opsporingsonderzoek 
DNA-onderzoek te doen verrichten, teneinde aan de hand van sporenmateriaal een nog onbekende 
verdachte te kunnen traceren. Controle door de rechter-commissaris is (volgens de minister) in 
dat geval niet nodig, omdat de verdachte nog onbekend is en diens belangen dus in feite niet hoeven 
te worden beschermd door de rechter-commissaris. Dat standpunt illustreert eveneens dat het niet 
langer vanzelfsprekend is het deskundigenonderzoek, bijvoorbeeld uit het oogpunt van 'onafhan-
kelijkheid' van de rechter-conunissaris, onder te brengen in het GVO. Bescherming van de rechten 
van de verdachte lijkt een belangrijk zelfstandig criterium te zijn geworden, meer nog dan het waar-
borgkaralcter van het GVO, in casu wat betreft de kwaliteit en onafhankelijkheid van de in te scha-
kelen deskundige en diens onderzoek. (Is de verdachte wel bekend, dan moet de 'normale' weg 
worden gevolgd: het OM dient in dat geval een GVO te vorderen om o.g.v. art. 195a-1 Sv een 
DNA-onderzoek te laten verrichten teneinde te onderzoeken of de reeds bekende verdachte als 
dader kan worden geklentificeerd.) 

Andere bepalingen waaraan het OM bevoegdheden kan ontlenen tot inschakeling van deskundigen 
in het kader van het vooronderzoek zijn bijvoorbeeld: 
- art. 147 Sv (het inroepen van de medewerlcing van de Reclassering teneinde informatie te 

verkrijgen over de persoonlijkheid en sociale achtergronden van de verdachte); 
- art. 494 Sv (het inwinnen van informatie bij de Raad voor de Kinderbescherming omtrent de 

persoonlijkheid en levensomstandigheden van de jeugdige verdachte). 

In het wetboek van Sv zijn geen bepalingen te vinden die expliciet bevoegdheden toekennen aan 
politiefunctionarissen (anders dan hulp-OvJ) om in het kader van het opsporingsonderzoek 
deskundigen in te schakelen. Dergelijke bevoegdheden worden echter wel afgeleid nit andere 
bevoegdheden (bijvoorbeeld de bevoegdheid om bepaalde dwangmiddelen toe te passen om 'de 
waarheid aan het licht te brengen' (art. 134 j° 94 Sv) ), dan wel uit hun hierarchische verhouding 
tot het OM (art. 141,148 Sv, 4 RO, 13 Pol w. '93) en met name uit de HR-jurisprudentie. De HR 
heeft het gebruik van deze 'buitenwettelijke' bevoegdheden toelaatbaar geacht. In FIR 20 november 
1990, NJ 1991, 302 heeft de HR uitgemaalct dat de OvJ, ook al voldoet hij niet aan de voorwaarden 
van art. 151 Sv (zie bij de behandeling van dit artikel), bevoegd is om vaste gerechtelijke deslcun-
digen in te schakelen ten behoeve van zijn onderzoek. 

En in HR 21 februari 1978, NJ 1978, 663 had de HR reeds uitgemaalct dat de eis dat deslcundi-
genverslagen slechts mogen worden gebruilct voor het bewijs voor zover de betreffende deslcundi-
gen zijn benoemd door de rechter-cornmissaris of OvJ (en vervolgens zijn beedigd), geen steun 
vindt in de wet. Met andere woorden: politie en OM lcunnen deskundigen inschakelen buiten de 
wettelijke regeling om. 

Met deze uitspraken lijkt de toegenomen betekenis van het opsporingsonderzoek, als fase waarin 
het 'onderzoelcsbelang' het best tot zijn recht lijkt te komen, nog eens te worden onderstreept en - 
wat betreft de inschakeling van deskundigen - zelfs te worden gelegaliseerd. Dat is ook niet zo 
vreemd, want het past in de ontwikkeling waarin het 'klassieke' onmiddellijIcheidsbeginsel, opgevat 
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als de eis dat het bewijs slechts op het openbare OTT mag worden geproduceerd, in Nederland 
steeds meer plaats maalde voor 'recht doen op de stuldced en het daarmee gepaard gaande groeiende 
belang van de vooronderzoelcsfase. 

Keerzijde van het zware accent op het opsporingsonderzoek (of meer in het algemeen: op het 
'onderzoeksbelang' in 'inquisitoire zin) is, dat daarmee wellicht het 'verdedigingsbelang' in de knel 
raalct voor zover de bijna onbeperkte bevoegdheid om in het vooronderzoek deskundigen in te 
schakelen Met gepaard gaat met vergelijkbare rechten voor de verdachte. Weliswaar wordt alge-
meen aangenomen dat de verdachte ook tijdens de opsporingsfase het recht heeft om politie of 
justitie te verzoeken onderzoek te doen verrichten door een deslcundige die op zijn verzoek wordt 
ingeschakeld, maar politie enjustitie zijn daartoe niet verplicht. Daarbij ontbreekt de rechtsbescher-
ming die de verdachte wel heeft in verband met een deskundigenonderzoek in het kader van een 
GVO. 

Het is de vraag of dat alles in overeenstemming is met de EHRM-normen; wellicht moet vanuit 
deze optiek worden overwogen het (door EHRM gewaarborgde) contradictoire lcaralcter van het 
strafproces gedeeltelijk inaar voren' te halen. Dat wil zeggen: ook het vooronderzoek, dat - behou-
dens tot op zekere hoogte het GVO - vanouds sterk 'inquisitoire' trekken heeft, een zeker contradic-
toir karalcter te geven. (Zie de behandeling van de EHRM-uitspraken en HR-uitspraken hiema. 
Zie voorts het wetsvoorstel dat voorziet in een 'mini-instructie' door de rechter-commissaris op 
verzoek van de verdachte.) 

Terzijde lcan nog worden opgemerlct dat ook controlerende- en opsporingsambtenaren zelf in veel 
gevallen fungeren als deskundigen (denk aan de technische recherche). 

Daarnaast kennen sonunige bijzondere wetten strilct gereguleerde bevoegdheden toe aan opspo-
ringsambtenaren wat betreft het inschalcelen van experts. (Vgl. de WVW: de regulering van de 
bloedproef.) 

Tenslotte zij in dit verband nog gewezen op de art. 30-34 Sv Deze artikelen bieden de verdachte 
(en via art. 51 Sv ook zijn raadsman) de mogelijkheid om, zodra een evt. GVO is gesloten of een 
KVVV of dagvaarding voor het OTT is betekend (dus uiterlijk voor het OTT) kennis te nemen 
van processtulcken of daarvan een afschrift te lcrijgen, mits hij daar om vraagt. Dat geldt dus ook 
voor deskundigenverslagen, zowel in de vorm van een extern deskundigenverslag, als in de vorm 
van can PV van een eigen onderzoek (voor zover de opsporingsambtenaar zelf een deskundige 
is) of van een deslcundigenverhoor in het opsporingsonderzoek. 

Tij dens het opsporingsonderzoek of GVO 'can de verdachte desgewenst ook reeds de processtuk-
ken inzien, tenzij de OvJ respectievelijk de rechter-commissaris dat weigeren in het belang van 
het onderzoek. In dat geval moeten ze de verdachte melden dat de stuldcen niet volledig zijn. 

Bepaalde stuldcen mogen hem dan Met worden onthouden. In dit verband zijn dat de PV's van 
deslcundigenonderzoek waarbij de verdachte zelf aanwezig mocht zijn. Tenzij er uit het PV blijkt 
van enige omstandigheid waarvan hij in het belang van het onderzoek tijdelijk onkundig moet 
blijven en in verband waarmee een bevel als bedoeld in art. 50-2 is gegeven (verbod van vrij verkeer 
tussen raadsman en verdachte o.a. vanwege gevaar voor collusie). 

Overigens wordt nergens met zoveel woorden voorgeschreven dat aan de verdachte moet worden 
gemeld dat hij het recht op inzage heeft (teneinde tijdig tegenmaatregelen te lumen nemen). 
Daamaast komt het nogal eens voor dat PV's van (onder andere) deskundigenverhoren niet - zoals 
dat in art. 152 Sv is voorgesclueven - 'ten spoedigste worden opgemaald, zodat de verdachte er 
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nog geen kennis van kan nemen. Ook daannee wordt hem de kans ontnomen, zijn verweer tegen 
eventuele conclusies uit een deskundigenonderzoek voor te bereiden. 

De voorlopige conclusie kan zijn dat, wat betreft de inschakeling van deskundigen in het kader 
van het vooronderzoek, de pralctijk zich grotendeels buiten de wetgeving om lijkt te ontwikkelen. 
Belangrijkste gevolg daarvan is dat de waarborgen waarmee de wetgever het deskundigenonderzoek 
heeft omIdeed (de rechterlijke toetsing in het GVO en de daarmee gepaarde gaande waarborgen 
voor onafhanlcelijlcheid en lcwaliteit van het deskundigenonderzoek en voorts in dat verband de 
rechten van de verdachte) in veel gevallen niet meer tot gelding komen. 

2.2.2 Het onderzoek ter terechtzitting 

2.2.2.1 De inschakeling van deskundigen op her OTT 
Art. 260 Sv verleent de OvJ de bevoegdheid om getuigen en deskundigen op te roepen. 
Voorts draagt art. 260 de OvJ op de verdachte kenbaar te maken dat ook hij het recht heeft om 
deskundigen te doen oproepen of op het OTT mee te brengen. 

Art. 263 bevat de regels over de wijze waarop de verdachte van zijn recht gebruik dient te 
maken: hij dient ten minste 3 dagen voor het OTT mondeling of per brief aan de OvJ te melden 
welke deskundigen hij wil doen oproepen. De OvJ dient er vervolgens zorg voor te dragen dat deze 
deskundigen zo spoedig mogelijk worden opgeroepen, tenzij hij in redelijkheid mag aarmemen 
dat de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad als hij diens verzoek niet honoreert. De 
eventuele weigering moet gemotiveerd en schriftelijk ter kennis worden gebracht van verdachte 
(art. 264 Sv). 

Op het OTT stelt de voorzitter vast welke (opgeroepen of meegebrachte) deskundigen zijn 
verschenen. Zij worden gehoord, tenzij daarvan met toestemming van de OvJ en de verdachte wordt 
afgezien of als naar oordeel van de rechter redelijkerwijs valt aan te nemen dat het OM daardoor 
niet in zijn vervolging wordt geschaad, respectievelijk de verdachte daardoor niet in zijn verdedi-
ging wordt geschaad. Daarnaast kan nog van verhoor worden afgezien als door een verhoor de 
gezondheidstoestand van de (in casu) deskundige ernstig gevaar zou lopen, alhoewel dat niet vaak 
zal voorkomen. (Zie met name art. 287-2j° 288-1-b,c j° 299 Sv) 

Voorts beveelt de rechtbank de oproeping van de deskundigen die niet zijn verschenen, omdat 
ze geen gehoor hebben gegeven aan de oproeping (in dat geval kan de rechtbank ook hun mede-
brenging bevelen) of omdat de OvJ het verzoek van verdachte om bepaalde deslcundigen op te 
roepen niet heeft gehonoreerd en verdachte de rechtbank verzoekt hen alsnog op te roepen en te 
horen (art. 287-3 j° 299 Sv). In dat laatste geval kan de rechtbank de oproeping eveneens achter-
wege laten (onder andere) als hij van oordeel is dat verdachte daarmee niet in zijn verdediging 
wordt geschaad (art. 288-1-c j° 299 Sv). De afwijzing van het verzoek van de verdachte om 
bepaalde deskundigen op te roepen moet met redenen worden omIdeed. 

Op grond van de regeling van de art. 260, 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv Ictumen de OvJ en de 
verdachte dus deslcundigen doen oproepen om een verklaring afte leggen of een verricht onderzoek 
te komen toelichten, dan wel voor een nader verhoor. De OvJ of de rechter wijzen een verzoek 
daartoe van de verdachte slechts (gemotiveerd) af als deze daardoor naar hun oordeel niet in zijn 
verdediging is geschaad (vg!. de art. 264-1-c en 288-1-c j° 299 Sv). Zie in dit verband ook FIR 6 
olctober 1995, NJ 1997, 137 waarin de BR oordeelde dat het Hof ten onrechte een verzoek om een 
deskundige te horen had afgewezen zonder zich af te vragen in hoeverre de verdachte door de 
afwijzing van het verzoek in zijn verdediging kon worden geschaad. Zie art. 280-7 Sv (oud). De 
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voorzitter had het verzoek afgewezen omdat het horen van de deskundige zijns inziens niet 
noodzakelijk was. Dat was volgens de HR een verkeerde maatstaf. (Deze maatstaf geldt echter 
wel voor de variant van de art. 315 e.v. Sv Zie hieronder) . 

Dat wil zeggen dat in casu het criterium 'verdedigingsbelang' een doorslaggevende rol speelt. 
Bij het oordeel of het verdedigingsbelang wordt geschaad door de weigering een bepaalde des-
kundige te horen, mag de rechter niet vooruitlopen op de (mogelijke) inhoud van de door de deslcun-
dige af te leggen verklaring, tenzij al bij voorbaat vaststaat dat de verklaring geen betrekking kan 
hebben op het tenlastgelegde, zodat de verdachte door de weigering in redelijkheid niet in zijn 
verdediging kan worden geschaad. (Zie o.a. HR 1 december 1992, NJ 1993, 631 en 7 oktober 
1997, NJ 1998, 153.) 

Daamaast kan in dit verband nog worden gewezen op HR 6 olctober 1995, NJ 1997, 137 waarin 
de HR uitmaakte dat de verdachte de rechter ook in de loop van de zitting nog kan verzoeken ore 
de door hem ter zitting meegebrachte deskundigen te horen. De rechter mag ook in dat geval een 
dergelijk verzoek slechts afwijzen voor zover de verdachte daarmee niet in zijn verdediging wordt 
geschaad. Aangenomen mag worden dat het de verdachte ook onder het iruniddels inwerlcinggetre-
den nieuwe art. 287 Sv vrijstaat te beslissen of en in welke fase van het geding hij de rechter zal 
verzoeken een meegebrachte deskundige te horen. Dat zou een efficiente procesvoering dienen. 
tamers de beslissing om getuigen of deslcundigen te (doen) horen kan dan worden genomen op 
het moment dat de relevantie daarvan beter lcan worden beoordeeld, eventueel naar aanleiding van 
eerdere getuigenkleslamdigen-verklaringen. (Dat argument werd ook gebruilct in het cassatie-middel 
van de verzoeker van cassatie.) 

Tenslotte is in dit verband HR 12 decomber 1995, NJ 1996, 275 nog interessant. Daarin bepaalde 
de HR dat de verdediging nog in hoger beroep en zelfs nog in een laat stadium van het geding in 
hoger beroep, een deskundigenrapport !can overleggen ter onderbouwing van haar verweer. 

Uit deze voorbeelden blijkt dat, met het oog op de verdedigingsbelangen die worden gewaarborgd 
door de art. 260, 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv, niet te snel mag worden getomd aan het recht op 
tegenspraak. 

In de regeling van art. 315 Sv (e.v.) ligt het accent wat anders, maar voordat daarop wordt ingegaan 
eerst een korte beschrijving van de regeling zelf. 

1. Art. 315 Sv biedt de rechter de mogelijkheid om zelf onder meet (nieuwe) deskundigen te doen 
oproepen en te horen, als hij van oordeel is dat er nog geen sprake is van de test available 
evidence'; dus als hij aanvullend onderzoek noodzakelijk acht voor de materiele waarheidsvinding. 

De deslcundigen worden daartoe opgeroepen tegen een door de rechter te bepalen tijdstip. (Even-
tueel kan in de oproeping reeds worden aangegeven waarover de deskundige zal worden gehoord, 
zodat deze het verhoor kan voorbereiden en daartoe zo nodig onderzoek kan verrichten.) 

2. Ms nader (deslcundigen-)onderzoek noodzakelijk blijkt, kan de rechtbank de rechter-conunissaris 
inschakelen. Het onderzoek van of onder verantwoordelijkheid van de rechter-commissaris geldt 
dan als GVO, zodat in dat geval ook de bepalingen omtrent het deslcundigenonderzoek in het kader 
van het GVO van toepassing zijn (art. 316 Sv). 
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3. Daarnaast biedt art. 317 Sv de rechter de mogelijkheid een verdachte (die zich in voorlopige 
hechtenis bevindt) onder bepaalde voorwaarden ter observatie te laten overbrengen naar een psy-
chiatrisch ziekenhuis of inrichting ter ldinische observatie, eventueel via de rechter-conunissaris. 

(Zie ook art. 509-g-1 Sv voor een vergelijkbare regeling voor het geval de rechtbank overweegt 
art. 37 of 37b Sr toe te passen.) 

4. Op grond van art. 310 Sv kan de rechter (ambtshalve of o.v.v. de OvJ of de verdachte) de reclas-
sering opdracht geven een rapport over de verdachte op te stellen en dat zo nodig te komen 
toelichten op het OTT. 

5. Tenslotte kan de rechtbank ter gelegenheid van een schouw of verplaatsing van het OTT (om 
verdachten of deslcundigen elders dan in de rechtbank te lcunnen horen) deskundigen horen of 
opdracht geven onderzoek te verrichten (art. 318 Sv). 

6. Op grond van art. 328 Sv lcunnen de OvJ en de verdachte bij de rechtbank vorderen respectieve-
lijk de rechtbank verzoeken gebruik te maken van een of meer van de bovenomschreven moge-
lijkheden. 

Het accent ligt bij deze variant, met name wat betreft art. 316 Sv, op het noodzakelijkheidsoordeel 
van de rechter. Slechts voor zover hij het ten behoeve van de materiele waarheidsvinding nodig 
acht dat er a1snog aanvullend (onder andere) deskundigenbewijs wordt geproduceerd en dat het 
belang van een ononderbroken zitting daarvoor moet wijken (met andere woorden: dat de zitting 
daarvoor moet worden geschorst), dan kan hij daartoe - eventueel aangespoord door de OvJ of 
verdachte - ambtshalve het bevel geven. 

De rechter lijlct in dat geval wat meer ruimte te hebben om verzoeken daartoe (op grond van 
art. 328 Sv), van de kant van bijvoorbeeld de verdachte, af te wijzen. Als maatstaf voor een der-
gelijke beslissing geldt, blijkens art. 315 Sv en volgens vaste HR-jurisprudentie, de vraag in hoe-
verre hem 'de noodzaak van een (in casu) deslcundigenonderzoek is gebleken'. Het verdedigingsbe-
lang is in dit geval dan ook niet de belangrijkste maatstaf, alhoewel de rechter een verzoek ook 
kan afwijzen als hij van oordeel is dat de verdachte daarmee niet in zijn verdediging is geschaad 
(zie o.a. RR 1 mei 1990, NJ 1991,40; HR 13 oktober 1992, NJ 1993, 143; HR 24 november 1992, 
NJ 1993, 249) en andersom ook de Inoodzakelijkheid' van aammllend onderzoek kan afleiden uit 
de zwaarwegende belangen van de verdediging (zie bijvoorbeeld }111. 12 juni 1990, NJ 1991, 170). 

Deze noodzakelijkheidstoets vloeit voort uit het belang dat de wetgever van 1926 hechtte aan een 
ononderbroken OTT. Slechts bij hoge uitzondering en alleen bij gebleken noodzakelijkheid werd 
schorsing van de zitting toelaatbaar geacht. 

Zie voor HR-arresten over dit 'noodzakelijkheidscriterium' o.a. HR 3 juni 1986, NJ 1987, 214; 
HR 10 december 1985, NJ 1986, 495; HR 24 november 1998, NJ 1999, 156; HR 22 juni 1993, 
NJ 1994, 499. Uit deze en andere HR-arresten kan voorts nog worden afgeleid dat de rechtbank 
in dergelijke gevallen vooral goed onderbouwde verzoeken in dit verband (o.g.v. art. 328 Sv) wel-
iswaar niet geheel ongemotiveerd naast zich neer mag leggen, maar dat de rechter zijn motivering - 
kort gezegd - mag beperken tot de vermelding van zijn 'noodzakelijkheidsoordeel' dat aan zijn 
beslissing ten grondslag heeft gelegen. 
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Wat betreft het verzoek van de verdachte wordt nog de eis gesteld dat dit goed wordt onder-
bouwd, meer dan in het geval van variant van art. 287-288 j° 299 Sv. (Vgl. FIR 26 mei 1992, NJ 
1992, 679 en HR 7 januari 1992, NJ 1992, 345.) 

De zware stelplicht van de verdachte en de beperlcte rechterlijke motiveringsplicht laten zich - 
zoals gezegd - verklaren door het belang dat de wetgever van 1926 hechtte aan een ononderbroken 
zitting. 

Resumerend: de art. 315,316 (e.v.) bieden de ratter de mogelijlcheid om (onder andere) nieuwe 
deskundigen te horen of nader onderzoek te kunnen laten verrichten - en de zitting daartoe te 
schorsen - als er naar zijn oordeel nog geen sprake is van 'the best available knowledge'. Als dat 
volgens hem wet het geval is, hoeft deze weg dus niet meer te worden bewandeld, ook at denkt 
de verdachte daar anders over. 

Aan de andere kant kan men stellen dat via de achterdeur van art. 328 Sv toch het 'verdedigings-
belang' weer om de hoek komt kij ken. Wat te denken van het geval dat de rechter in een verkrach-
tingszaak meent dat wettig en ovettuigend is bewezen dat de verdachte het delict heeft gepleegd 
en dat het terzake verrichte deslcundigenonderzoek betrouwbaar is geweest - en hij dus geen 
aanvullend bewijs meet nodig acht - maar de verdachte aanbiedt een DNA-ondetzoek te ondergaan 
om zijn onschuld aan te tonen. Kan een dergelijk aanbod worden afgewezen met een beroep op 
het ontbreken van de noodzakelijlcheid daarvan? Uit enkele arresten van de HR kan worden afgeleid 
dat de afwijzing van een dergelijk onderbouwd aanbod of verzoek in ieder geval begrijpelijk 
gemotiveerd moet worden (vgl. HR 12 juni 1990, NJ 1991, 170 en FIR 3 november 1998, NJ 1999, 
199). Of er daarnaast in dit soort gevallen o.g.v. art. 315, 316 j° 328 Sv ruimte behoort zijn voor 
het 'andere verhaal' (b.v. in de vorm van een contra-expertise) hangt af van het oordeel van de 
rechter omtrent de vraag in hoeverre de belangen van de verdediging al dan niet zwaarwegend 
genoeg zijn om een aanvullend onderzoek en dientengevolge een schorsing van de zitting te 
rechtvaardigen. Dat wil zeggen dat ook de belangen van de verdediging onder omstandigheden 
een rol kunnen spelen bij het noodzakelijkheidsoordeel van de rechter. Daarbij kan worden 
opgemerlct dat de HR vooralsnog vrij consequent vasdioudt aan de zware stelplicht van de verdachte 
in dit verband en de discretionaire bevoegdheid van de rechter om te beoordelen of er inderdaad 
sprake is van de vereiste noodzakelijkheid. 

Uit de regeling van het deslcundigenonderzoek in het kader van het OTT blijkt dus dat de wetgever 
weliswaar een belangrijke plaats heeft ingeruimd voor het 'verdedigingsbelang', maar dat het recht 
van de verdediging om deslcundigen in te (doen) schakelen meer of minder kan worden beperlct 
door de rechter of het OM naarmate ook andere belangen een rol spelen, al naar gelang de verdachte 
gebruik maakt van de regeling van art. 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv, dan wel van de 'vangnet-
variant' van art. 328 j° 315 e.v. Sv. Wat betreft de regeling van art. 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv 
Meek dat het recht van verdachte om ihk.v. het OTT deskundigen in te schakelen alleen kan wor-
den beperkt voor zover de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad. Wat betreft de variant 
van art. 315 Sv e.v. bleek dat niet het Tverdedigingsbelang' maar het inoodzakelijkheidscriterium' 
als belangrijkste maatstaf geldt voor de rechter. Mogelijk onnodige vertragingen in het strafproces 
worden er zodoende zoveel mogelijk uitgezeefd, waarmee ook andere belangen (zoals proces-
economische belangen, het belang van een vlotte procedure, het belang van een ononderbroken 
OTT, etc.) zijn gediend. 

Len andere conclusie die nit beide regelingen }can worden getroldcen, is dat zowel het OM als de 
verdachte voorafgaand aan de zitting invloed kunnen uitoefenen op de verschijning van deskundi- 



Bijzonder Dee! 	 De deskundige in het straffiroces 355 

gen op het OTT (zie art. 260, 263, 264, 287, 288J° 299 Sv) terwijl de rechter pas in de loop van 
het OTT kan beslissen of hij al dan niet deslcundigen wenst op te roepen. Art. 315 Sv doet ver-
moeden dat hij slechts ambtshalve getuigen/deslcundigen kan oproepen voor zover het bewijs en 
'tegenbewijs', dat is geproduceerd door het OM respectievelijk de verdachte, naar zijn oordeel nog 
niet heeft geleid tot 'the best possible evidence'. Deze bevoegdheid is te herleiden tot het streven 
naar de materiele waarheidsvinding (vgl. Deelrapport 7, voorstel 7). Het is de vraag of het streven 
naar de materiele waarheidsvinding tegenwoordig nog in die zin moet worden beperkt dat de rechter 
zelf slechts in de loop van het OTT kan beslissen deskundigen op te roepen. Verderop zal nader 
worden ingegaan op deze lcwestie. 

2.2.2.2 Bewijsrecht 
Enkele andere relevante bepalingen in dit verband zien op de bewijsrechtelijke consequenties van 
de inschakeling van deskundigen: 

Art. 339-1-4e Sv: Verklaringen van deskundigen gelden als bewijsmiddel. 

Art. 339-1-5e Sv: Schriftelijke bescheiden gelden als bewijsmiddel. Volgens art. 344-1-4e Sv moe-
ten 'verslagen van deskundigen, behelzende hun gevoelen betreffende hetgeen hun wetenschap 
hen leert omtrent datgene wat aan hun oordeel is onderworpen' als schriftelijk bescheid worden 
beschouwd. Een deskundigenverslag geldt dus als bewijsmiddel. 

Art. 299-1 Sv: De regelgeving in de onderhavige titel 6 betreffende het inschalcelen van getuigen, 
geldt ook voor deslcundigen (vreemd genoeg dus ook bijvoorbeeld de regeling omtrent bedreigde 
getuigen van art. 288-2 Sv), behoudens de eis dat de deslcundige wordt beedigd 'dat hij zijn taak 
naar geweten zal vervullen', in plaats van zijn 'redenen van wetenschap' op te geven, zoals dat voor 
getuigen is voorgeschreven.Voorts is gijzeling van deskundigen niet toelaatbaar. 

(Aangezien art. 264 in titel 5 is opgenomen, moet worden aangenomen dat art. 264, lid la en 
lb, - waarin enkele redenen staan opgesomd op grond waarvan het OM om een verzoek van 
verdachte om bepaalde getuigen op te roepen mag afwijzen - niet van toepassing zijn op deslcundi-
gen. Dat vvil zeggen dat het OM slechts op grond van art. 264 lid 1 c het verzoek van verdachte 
om deskundigen in te schakelen, mag afwijzen. Dus alleen als daarmee het verdedigingsbelang 
van de verdachte niet wordt geschaad.) 

Art. 299-2 Sv: Verklaringen en verslagen van deskundigen 'zijn met redenen omkleed'. 

Art. 299-4 Sv: Van degenen die op vordering van het OM door het Hof als 'vaste gerechtelijke 
deslcundigen' zijn beedigd, dat zij hun mak naar geweten zullen vervullen, wordt terzake van het 
uitbrengen van een schriftelijk verslag geen nadere eed gevorderd. 

In de wettelijke regeling omtrent het deslcundigenonderzoek zijn geen criteria te vinden die 
betreldcing hebben op de deskundigheid van de in te schakelen deskundige clan wel de betrouwbaar-
heid van het onderzoek of de gehanteerde onderzoelcsmethode. 

Het wordt (in laatste instantie) aan de rechter overgelaten om te beoordelen wie als deslcundige 
kan worden aangemerkt en of het onderzoek betrouwbaar is geweest. 

In beginsel hoeft de rechter zijn oordeel daaromtrent niet nader te motiveren. 
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In enkele lift-arresten heeft de HR inmiddels echter bepaald dat de rechter de verwerping van een 
onderbouwd verweer dat het onderzoek that betrouwbaar is of dat de deskundige terzake onvoldoen-
de deskundig is, dient te motiveren. Zie b.v. HR 25 juni 1991, NJ 1991, 808. In het bijzonder als 
de deslcundigenverldaring een doorslaggevende rol speelt in de bewijsvoering kan een motiverings-
verzuim in dit verband tot nietigheid leiden. De bewezenverklaring is in dat geval volgens de HR 
niet naar de eis van de wet gemotiveerd. Zie o.a HR 28 februari 1989, NJ 1989, 748 (anatornisch 
correcte poppen) en HR 27 januari 1998, NJ 1998, 404 (orthopedische schoenmaker) en recentelijk 
HR 30 maart 1999, NJ 1999, 451. In daze uitspraken heeft de motiveringseis dus vooral betreldcing 
op de bewezenverklaring, anders dan de motiveringseis die geldt als de rechter can verzoek om 
een deslcundige te horen (o.g.v. art. 287,288 j° 299 Sv of o.g.v. art. 315, 316 j° 328 Sv) afwijst. 
Zie de HR-uitspraken bij de behandeling van de art. 287 Sv e.v. en 315 Sv e.v. 

Het is echter denkbaar dat de HR een verzoek om can tegenonderzoek opvat als can betwistirtg 
van de betrouwbaarheid van het oorspronkelijke onderzoek, respectievelijk als can verweer dat 
de betreffende onderzoeksresultatenniet voor het bewijs mogen worden gebruikt. Via daze omweg 
zal de afwijzing van het verzoek dan alsnog behoorlijk moeten worden gemotiveerd, op straffe 
van nietigheid. Zie bijvoorbeeld FIR 28 februari 1989, NJ 1989, 748 (anatomisch correcte poppen). 

Andersom maakt de rechter zich overigens ook schuldig aan een motiveringsverzuim als hij 
can met een deslcundigenrapport onderbouwd verweer verwerpt zonder daarbij dat deslcundigenrap-
port in zijn oordeel te betrekken. Zie HR 13 mei 1997, NJ 1998, 318. 

Uit deze en andere uitspraken kan voorts worden afgeleid welke criteria de rechter bij (de 
motivering van) zijn oordeel over de deskundigheid van de ingeschalcelde deskundige, rasp. de 
betrouwbaarheid van het onderzoek dient te betreklcen: 
- het beroep, de opleiding en de ervaring van de deskundige; 
- de vraag in hoeverre diens deslcundigheid zich uitstrekt tot de aan de orde zijnde vraagstelling; 
- de betrouwbaarheid van de gehanteerde methode in het algemeen en de betrouwbaarheid en 

relevantie ervan in concreto; 
- en voorts de vraag of de methode in concreto op de juiste wijze werd gehanteerd. 
Zie noot JR bij HR 27 januari 1998, NJ 1998, 404. 

2.2.2.3 Vergoeding van de kosten van deslcundigenonderzoek (Art 591-1,2 Sv en 16-1 WTS) 
Een factor die can inbreuk kan betekenen op het recht van de verdachte om zijn onschuld aan te 
tonen of zich te verweren tegen (in casu) een verklaring of rapport van een deskundige (die door 
het opsporings- of vervolgingsapparaat is ingeschakeld), is het feit dat de kosten van eventueel 
zelf ingeschakelde deskundigen in veel gevallen voor zijn eigen rekening komen. 

Wel is de griffier op grond van art. 16-1 Wet Tarieven in Strafzaken bevoegd can voorschot 
toe te kennen mits hij van oordeel is dat de kosten zijn of worden getnaalct in het belang van het 
onderzoek. (Daarbij wordt er kennelijk vanuitgegaan dat de griffier daar al enig zicht op heeft) 

Daamaast kan verdachte op grond van art. 591-1,2 na afloop van het OTT de rechter verzoeken 
de gemaalcte kosten te vergoeden, dan wet het voorschot om te zetten in een defmitieve bijdrage. 
Criterium is ook bier de vraag in hoeverre de gemaalcte kosten het belang van het onderzoek hebben 
gediend. Het smumingsveld tussen het 'onderzoeksbelang en het 'verdedigingsbelang' kan dus in 
dit verband in die zin negatief voor de verdachte uitpalcken dat hij niet het risico aandurft gecon-
fronteerd te worden met de soms hoge financiele lasten die leigen' deskundigenonderzoek met zich 
mee brengt. Daze onzekerheid en financiele risico's lcunnen tot gevolg hebben dat de verdachte 
ervan afziet can tegenonderzoek te laten verrichten. HR 18 februari 1992, NJ 1993, 28 heeft daze 
bezwaren niet weggenomen. In dat arrest stelde de HR dat art. 16-1,3 WTS en 591-2 Sv in vol- 
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doende mate waarborgen dat de verdachte zijn recht op tegenonderzoek kan uitoefenen. Voorts 
heeft de RR in HR 13 mei 1997, NJ 1998, 152 er nog eens uitdruldcelijk op gewezen dat het hono-
reren van het verzoek van de verdachte om een tegenonderzoek te mogen verrichten nog niet 
impliceert dat de kosten daarvan automatisch worden vergoed. De vraag of die kosten dienen te 
worden vergoed moet afzonderlijk worden beantwoord aan de hand van de vraag in hoeverre het 
tegenonderzoek het strafproces dient. 

Het is twijfelachtig of deze uitspraken in overeenstenuning zijn met de eis van het EHRM dat 
ellce (ook onvermogende) verdachte een 'proper and adequate opportunity' moet hebben om zijn 
verweer te onderbouwen. (Zie de jurisprudentie van het EHRM die verderop wordt behandeld.) 

In veel gevallen komen in Nederland de contra-expertise of extra metingen overigens voor 
rekening van de verzoeker. Vergelijk bijvoorbeeld de contra-expertise in het kader van alcoholon-
derzoeken. Zie art. 13a Regeling Bloed- en Urineonderzoek. 

Een aardig voorbeeld van een belangenafweging in dit verband kan worden ontleend aan de 
uitspraak van de BC 4-1-99 A 98/1154: In 'De Ussell hebben gedetineerden het recht op een contra-
expertise na een urinecontrole (die tot disciplinaire straffen kan leiden), zij het tegen betaling van 
f 175,- In een bepaald geval kon de gedetineerde de contra-expertise niet betalen. Zijn advocaat 
citeerde vervolgens bij de beklagcommissie het rapport 'Onderzoek op drugsgebruik' (18-3-98) 
van de Gezondheidsraad. Daarin werd gesteld dat de onderzochte bij het aanvragen van een 
tegenonderzoek geen morele of financiele belemmeringen mag ondervinden. De beklagcommissie 
oordeelde echter dat het wegnemen van alle financiele belemmeringen bij het aanvragen van een 
contra-expertise een te zware financiele belasting voor de inrichting zou opleveren nu dat zou 
irnpliceren dat de iruichting voor alle gedetineerden die niet over voldoende middelen beschilcten 
om een contra-expertise te betalen, een afbetalingsregeling zou moeten treffen. Deze uitspraak werd 
bevestigd door BC 4-1-99 A 98/1154) 

Meer in het algemeen zou het wellicht de moeite waard zijn eens te onderzoeken in hoeverre 
eventuele financiele drempels laumen worden geslecht (dus het verdedigingsbelang in dit verband 
serieus kan worden genomen) zonder het kostenaspect of de proceseconomische belangen uit het 
oog te verliezen. Bijvoorbeeld door het risico te delen en de verzoeker de betaalde kosten of 
zekerheid terug te betalen als blijkt dat een tweede onderzoek andere (voor de verzoeker guristiger) 
resultaten oplevert dan het oorspronkelijke onderzoek. Of andersom: door de verdachte slechts 
(een deel van) de kosten van het onderzoek in rekening te brengen voor zover het tweede onderzoek 
de resultaten van het eerste onderzoek bevestigt, zoals dat in het kader van DNA-onderzoek nu 
ook al gebeurt (zie art. 195a - 195e Sv). 

Zie voorts paragraaf 5.2.2 waarin wordt voorgesteld het recht op contra-expertise op te nemen 
in de (specifieke) wettelijke protocollering van ale daarvoor in aanmerking komende typen onder-
zoek, vergelijkbaar met de wijze waarop van het recht op contra-expertise is geregeld in de hier-
boven al even genoemde 'regeling urine- en bloedonderzoek' en de regeling van het DNA-
onderzoek, art. 195a-195e Sv. 

1 	Zie DD 29 (1999) afl. 6 (Rubriek behandelen en bestraffen), p. 564. 
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3. De context van de wettelijke regeling 

3.1 De juridische context 

Bijzonder Dee! 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de overige relevante jurisprudentie (van de HR en het 
EHRM) die voor een deel van betekenis is voor het gehele strafproces; dat wil zeggen voor zowel 
het vooronderzoek als het eindonderzoek 

Naast het belang dat deze jurisprudentie heeft als zelfstandige rechtsbron, kunnen de uitspraken 
van de HR en het EHRM ook gelden als lcristallisatiepunt van een eigentijdse afweging van belan-
gen die een rol spelen in het strafprocesrecht - i.e. wat betreft het deskundigenonderzoek - zowel 
in historisch perspectief (het voortdurend zoeken naar een evenwicht tussen de traditionele begin-
selen van het strafrecht/strafprocesrecht en eigentijdse opvattingen) als tegen de achtergrond van 
een aantal onvervreemdbare rechten van de mens, zoals verwoord in het EVRM. 
Deze jurisprudentie is - zoals steeds - sterk richtinggevend voor het zoeken naar wegen om de 
wettelijke regeling zo nodig in overeenstemming te brengen met de eisen van de tijd. Ze vormt 
dan ook een belangrijk kader voor het formuleren van enige gedachten en voorstellen met betrek-
king tot de regelgeving omtrent het deslcundigenonderzoek. 

3.1.1 Jurisprudentie van het EHRM 

Twee EHRM-uitspraken zijn van evident belang geweest voor de ontwildceling van het recht en 
de regelgeving met betrekking tot het deslcundigenonderzoek in het strafproces: 
- Bonisch vs. Oostenrijk (6-5-85,series A, nr. 92 NJ'89); 
- Brandstetter vs. Oostenrijk (28-8-91, series A, nr. 211 NJCM-bull, 173 '92). 

Voordat deze uitspralcen aan de orde zullen komen, eerst een korte behandeling van EHRM-
uitspraken waarin een aantal algemene uitgangspunten aan de orde komt die zijdelings ook van 
belang zijn voor daze materie. 

1. Het EHRM hanteert in verband met 6 EVRM het 'concept of a fair trial'. Dat belangrijke 
uitgangspunt impliceert volgens het EHRM dat er sprake moet zijn van 'equality of arms'. 

flit beginsel is o.a. tot uitdrukking gebracht in art. 6-3-d EVRM (het recht op ondervmgen van 
getuigen a charge respectievelijk het oproepen van getuigen a decharge onder dezelfde voorwaarden 
als die gelden ten aanzien van getuigen a charge) en art. 6-3-b EVRM (partijen hebben in het 
strafproces in dezelfde mate toegang tot de processtuldcen). (Vgl. ECRN1 14-12-81,27 D-FR p. 87 
paragraaf 55. Jaspers vs. Belgie.) 

2. Het recht van de verdachte am rich te verweren tegen een beschuldiging moet in principe worden 
uitgeoefend op het OTT. lmmers daar wordt de verdachte geconfronteerd met het bewijs dat op 
het OTT worth 'geproduceerd', onder andere door middel van verldaringen van getuigen of 
deskundigen. Echter in sortunige gevallen kan het volgens het EHRM noodzakelijk zijn dat de 
verdachte at in een eerder stadium van het strafproces geconfronteerd wordt met het verzamelde 
bewijsmateriaal teneinde hem voldoende gelegenheid te bieden zijn verdediging goed voor te 
bereiden. Met andere woorden: am hem een 'adequate and proper opportunity' te verschaffen om 
het bewijsmateriaal te kunnen betwisten. (Zie o.a. EHRM Isgro vs. Italie 19-2-91 Publ.ECRM, 
series A, vol. 194-A, paragraaf 34.) 
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Dergelijke rechten mogen niet 'theoretical or illusory' zijn, maar moeten 'practical and effective' 
zijn, in de geest van het EVRM. Zo moet de verdachte tijdig lcunnen beschildcen over de processtuk-
ken (vgl. art. 6-3-b EVRM). (Zie onder andere het rapport van de ECRM bij de zaak Can vs. 
Oostenrijk 30-9-85, Pub!. ECRM, series A. Vol.96, paragraaf 53 en 44-52.) 

Uit de Can-zaak kan overigens nog worden afgeleid dat wel moet worden voldaan aan de 
volgende voorwaarde om een beroep te lcunnen doen op het recht om reeds in de vooronderzoelcsfa-
se de verzamelde processtukken te mogen inzien en betwisten: 

'hetgeen in de onderzoelcsfase gebeurt moet evident van groot belang zijn voor de voorbereiding van het 
OTT en moet er direct mee in verband staan.' 

Samenvattend: Volgens het EHRM/ECRM moet de nadrulc liggen op het OTT (als procesfase 
waarin het bewijs normaalgesproken wordt geproduceerd of gepresenteerd en vervolgens wordt 
bediscussiderd) maar gelegenheid tot het uitoefenen van verdedigingsrechten in de vooronderzoelcs-
fase kan nodig zijn om het strafproces als geheel nog als 'fair trial' te lcurmen betitelen. 

Het is de vraag in hoeverre de Nederlandse praktijk spoort met het uitgangspunt van het EHRM 
dat de nadruk op het OTT dient te liggen. Immers, in de Nederlandse rechtspralctijk ligt het accent 
(wat betreft het vergaren van het bewijsmateriaal en gegevens over de verdachte en uit de aard der 
zaalc in het bijzonder wat betreft deslcundigenonderzoek) op de 'inquisitoire' vooronderzoeksfase 
en niet op het OTT. Op het OTT wordt het feitenmateriaal geverifiderd en eventueel betwist, maar 
nauwelijks 'geproduceerd'. Wat daar ook van zij, uit onder andere de Can-zaak kan worden afgeleid 
dat, als gevolg van het grote belang dat het vooronderzoek in de Nederlandse rechtspralctijk heeft 
voor de uitkomst van het OTT, het 'concept van een fair trial' met zich meebrengt dat het beginsel 
'equality of arms' wat betreft het deskuridigenonderzoek ook behoort te gelden voor de vooronder-
zoelcsfase. 

De vraag is wellce consequenties dat kan en moet hebben voor bijvoorbeeld het recht op inzage 
in de processtuldcen of het recht om - op kosten van de Start - een tegenonderzoek te mogen (doen) 
verrichten in de vooronderzoeksfase. Wellicht zal het 'verdecligingsbelang' daarbij een grotere rol 
moeten worden toegekend dan in de inmiddels gegroeide pralctijk het geval is. 

Enkele regels die kunnen worden afgeleid uit 'Bonisch' en 'Brandstetter'. 
1. De rechten die worden opgesomd in art. 6-3-d EVRM hebben betreldcing op de inschakeling 
en het verhoor van getuigen en gelden niet automatisch voor deskundigen. 

2. Het recht op tegenonderzoek en het recht op ondervraging van deskundigen a charge lumen 
dus niet worden ontleend aan art. 6-3-d EVRM. Echter, de rechten van art. 6-3-d EVRM moeten 
worden beschouwd als een uitwerlcing van het 'fair trial-concept' van art. 6-1 (waar ook het beginsel 
van 'equality of arms' deel van uitmaalct). In dit verband kan dus een beroep worden gedaan op 
de 'over-all' bepaling van art. 6-1 EVRM, omdat die ziet op dezelfde rechten als art. 6-3-d, zij het 
minder concreet uitgewerlct. 

Dat wil zeggen dat de verdachte met behulp van vergelijkbare 'arms' als waarmee de vervolgen-
de instantie het bewijsmateriaal verzamelt het bevvijsmateriaal moet kunnen betwisten en zo nodig 
op vergelijkbare wijze tegenbewijs moet lcunnen leveren ('right to an adversarial trial'). Dat houdt 
o.a. in dat beide 'partijen' de gelegenheid moeten hebben tijdig kennis te nemen van het (bewijs-
materiaal dat door de ander is verzameld, om daarop adequaat te lcurmen reageren (Brandstetter). 
Dat geldt ook voor desktmdigenrapporten. 
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3. Daamaast concludeerde het EHRM in 'BOnisch' en 'Brandstetter' dat uit art. 6-1 EHRM (fair 
trial, equality of arms) nog kan worden afgeleid dat de verdachte in de regel een tegendeskundige 
mag (doen) benoemen als er objectief gezien reden is om te twijfelen aan de onpartijdigheid van 
de - door de rechter benoemde - deslcundige. Bijvoorbeeld omdat uit dices procespositie blijkt dat 
deze tevens verantwoordelijk is voor de vervolging of omdat blijkt dat hij anderszins dermate is 
betrokken bij de vervolging dat hij moet worden beschouwd als een 'getuige a charge' in plaats 
van een onafhankelijk expert. Under andere een 'dominante procespositie' kan dear onder omstan-
digheden op wijzen. 

Het 'equality of arms'-beginsel houdt in dat geval in dat een eventuele tegendeslcundige over 
dezelfde bevoegdheden en tniddelen moet kunnen beschikken als waarover de - door de rechter 
benoemde - deskundige kan beschikken en dat de tegendeskundige onder dezelfde voorwaarden 
moet worden benoemd als de door de rechter benoemde deskundige. 

Ms er daarentegen geen reden is om te twijfelen aan de onpartijdigheid van de deskundige, is 
het beginsel van 'equality of arms' Set geschonden als het verzoek van de verdachte - om een eigen 
deslomdige te mogen (doen) benoemen op kosten van de Staat - niet wordt gehonoreerd. Ook Set 
als het oorspronkelijke deslcundigenrapport voor hem nadelig uitpakt. (EHRM Brandstetter.) 

Wel moet hij in dat geval in staat worden gesteld het rapport te betwisten, hetgeen impliceert 
dat hij er tijdig kennis van moet lumen nemen. 

Ook al heeft de verdachte in beginsel recht op een gelijkwaardig tegenonderzoek indien objectief 
gezien aan de onpartijdigheid van de - door de rechter benoemde - deslcundige kin worden ge-
twijfeld, dat wil nog Set zeggen dat zijn verzoek daartoe in de praktijk ook altijd moet worden 
gehonoreerd. Uit 'Bonisch' en 'Brandstetter' kan worden afgeleid dat van verdachte in dit verband 
een actieve proceshouding mag worden verwacht. Zijn verzoek wordt in beginsel slechts gehono-
reerd als hij het oorspronkelijke deskundigenrapport gemotiveerd heeft betwist en aannemelijk 
weet te maken dater objectief gezien twijfels bestaan over de onpartijdigheid van de oorspronkelij-
ke deskundige en voorts dat de op zijn verzoek te benoemen deskundige een relevante bijdrage 
kan leveren aan het strafproces. (Vgl. hieronder de HR-uitspraken ter zake van het buitenwettelijke 
recht op een tegenonderzoek. Ook de HR beschouwt een actieve proceshouding van de verdachte 
als den van de voorwaarden in dit verband.) 

Enigszins gesimplificeerd !can worden gesteld dat het EHRM weliswaar het recht op een 
'adversarial trial' (en in dat verband de rechten van de verdediging) veilig stelt, maar dat een 
'adversarial trial' tevens inhoudt dat de verdachte wordt geacht als mondige, vrije procesdeelnemer 
een eigen proceshouding te lciezen en daarvan tot op zekere hoogte de consequenties te dragen. 
Zo kan een afwachtende houding tot gevolg hebben dat hij bepaalde verdedigingsrechten die hem 
ter beschildcing staan, verwerkt. 

Tevens blijkt uit deze EHRM-uitspraken dat de rechten van de verdediging lcunnen worden 
begrensd door bijvoorbeeld het belang van de materiele waarheidsvinding of het belang van een 
vlotte procedure (vergelijk de relevantie-eis met betreklcing tot het tegenonderzoek ). De eis van 
het EHRM dat de verdedigingsrechten zodanig dienen te worden gewaarborgd dat er wezenlijk 
sprake kan zijn van een contradictoir proces, duidt er dus St op dat het EHRM een 'partijen-proces' 
pur sang voor ogen staat. Het contradictoire proces staat in laatste instantie ten dienste van de 
materiele (en Set de formele) waarheidsvinding. 
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3.1.2 Doorwerking van EHRM-jurisprudentie in de rechtspraak van de Hoge Raad 

Een algemeen recht van verdachte om een tegenonderzoek te laten verrichten, voor zover dat niet 
wettelijk is geregeld? 
In de eerste plaats heeft de HR in dit verband in HR 24 mei 1988, NJ 1988, 898 de stelling 
verworpen dat de regels die gelden voor het deskundigenonderzoek in het kader van een GVO, 
ook - analoog - zouden moeten worden toegepast op een deslcundigenonderzoek door opsporings-
ambtenaren of op andere niet wettelijk geregelde vormen van deskundigenonderzoek. De bevoegd-
heden die de verdachte in verband met een GVO (in beginsel) heeft, onder andere om op kosten 
van de Staat een controlerende - of tegendeskundige in te schakelen, gelden dan ook niet als het 
opsporingsapparaat in het kader van een opsporingsonderzoek een deskundige inschakelt. 
(Overigens wel als de rechter op het OTT een deskundigenonderzoek o.g.v. art. 316 Sv aan de 
rechter-commissaris uitbesteedt. Dan gelden de regels van het GVO.) Daarvoor is volgens de HR 
in ieder geval in zijn algemeenheid geen steun in de wet te vinden. 

In latere arresten heeft de HR, in aansluiting op de EHRM-uitspraken in dit verband, overwogen 
dat het 'fair trial'-beginsel met zich mee kan brengen dat aan het verzoek van de verdachte (om 
een tegenonderzoek te mogen laten verrichten) onder bepaalde omstandigheden gevolg moet wor-
den gegeven, mits 

1. Het verzoek tijdig is gedaan, d.w.z. op een tijdstip waarop tegenonderzoek nog mogelijk is. Dat 
is bijvoorbeeld niet meer het geval als er geen onderzoelcsmateriaal meer voorhanden is of als 
tegenonderzoek technisch ofpralctisch gezien onmogelijk is. (0.a. HR 2 februari 1993, NJ 1993, 
476: het 'Pindanootjes-arrest', dat in het verlengde lag van de EHRM-uitspraken over het recht 
op contra-expertise. Zie hiervoor.) 

2. De verdachte expliciet om een tegenonderzoek heeft gevraagd. (0.a. KR 9 september 1986, DD 
87.025.) 

3. En bovendien het betreffende deslcundigenrapport heeft betwist, dan wel heeft aangetoond dat 
de gehanteerde methode omstreden is. Met andere woorden voldoende heeft gemotiveerd dat 
het tegenonderzoek noodzakelijk is ten behoeve van de materiele waarheidsvinding. (0.a. HR 
24 november 1992, NJ 1993, 249; HR 28 april 1992, NJ 1992,644; HR 1 december 1992, DD 
93/186; HR 18 februari 1997, NJ 1997, 484 m.nt. JR.) 

Zie ook de zware stelplicht die eveneens wordt getist met betrelddng tot het recht van de verdachte 
om op grond van art. 328 Sv de rechter op het OTT te verzoeken bepaalde deskundigen op te roepen 
op grond van art. 315 Sv. In dat geval wordt (eventueel) de zitting aangehouden en een deskuridige 
opgeroepen om te worden gehoord en in het algemeen niet om - op verzoek van verdachte - een 
tegenonderzoek te verrichten en daarvan verslag te doen. 2  Meent de rechter dat in plaats van, of 
voorafgaand aan een verhoor van een deslcundige, een deslcundigenonderzoek noodzakelijk is dan 
zal hij daarvoor de rechter-conunissaris inschakelen (o.g.v. art. 316 Sv). De verdediging kan daartoe 
ook een verzoek indienen. Aangenomen mag worden dat in dat geval de bovenomschreven criteria 

2 	Alhoewel dat de wetgever van 1926 wel voor ogen stond. Zie MvT, p. 154. 
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betreffende het algemene buitenwettelijke recht op contra-expertise ook van toepassing zijn. Zie 
in dit verband de HR-arresten die zijn vermeld bij de behandeling van art. 315 e.v. Sv. 

this: geen algemeen recht op een tegenonderzoek buiten de gevallen in de wet geregeld, tenzij. 

Wat betreft de eerste eis kan nog worden opgemerkt dat het wel voorkomt dat de verdachte 
weliswaar zijn verzoek tijdig heeft ingediend, maar dat a.g.v. nalatigheid van bijvoorbeeld een op-
sporingsfunctionaris sporenmateriaal is zoekgeraakt en tegenonderzoek daarom niet meer mogelijk 
is. Dat S waarschijnlijk tot gevolg hebben dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard of dat 
het deskundigenrapport niet tot bewijs ken dienen. (Zie bijvoorbeeld de conclusie van AG Leijten 
bij HR 25 februari 1992, NJ 1992, 555. Zie in dit verband ook art. 21-3 WED, waarin de opspo-
ringsambtenaren wordt opgedragen zo mogelijk een tweede monster te nemen als een belang-
hebbende daarom verzoekt.) 

In de gevallen waarin een tegenonderzoek wordt afgewezen, eenvoudigweg omdat dat technisch 
of pralctisch niet nicer mogelijk is, kan het deslcundigenrapport gewoon als bewijsmiddel dienen. 
(Vgl. HR 25 februari 1992, NJ 1992, 555.) 

Uit de carder - en bovenbesproken HR-arresten kan worden afgeleid dat het verdedigingsbelang 
en het onderzoelcsbelang samenvallen in die zin dat zowel het onderzoeksbelang als het belang 
van de verdachte vergen dat aan verdachte onder omstandigheden het recht op contra-expense 
wordt toegekend en dat daamaast wordt gewaakt voor de kwaliteit van de ingeschakelde deslcundige 
en diens verklaring. Wat dat laatste betreft lijkt de FIR vooralsnog aan te haken bij het verdedigings-
belang: de rechter hoeft zijn oordeel over de deskundigheid van de deskundige en de betrouwbaar-
heid van het onderzoek slechts te verantwoorden voor zover de verdachte daze in can bewijsverweer 
heeft betwist. (Zie paragraaf 2.2.2.2 ) Van een algemene motiveringsplicht is nog geen sprake. 

Hiema S nader worden ingegaan op de vraag in hoeverre ook van de overheid (de wetgever 
en de rechter) mag worden verwacht dat zij rich (ook) zelf rekenschap geeft van de lcwaliteit van 
ingeschakelde deskundigen, bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde toetsingscriteria, waarmee 
tevens de kwaliteitscontrole voor een deel uit handen van de verdediging wordt genomen en niet 
afhankelijk wordt gesteld van het initiatief van de verdachte. 

Uit de behandelde FIR-antsten bleak voorts dat het recht van de verdachte om in het contradictoire 
strafproces een voor hem belastende deslcundigenverklaring te betwisten (dus de kwaliteitscontrole 
door of vanwege de verdediging) niet noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat hem altijd en 
automatisch het recht op contra-expertise toekomt Anders gezegd: het uitgangspunt dat er in een 
contradictoir strafproces ruimte moet zijn voor het 'andere verhaal' impliceert niet zonder meer 
het recht op een tegenonderzoek. Hoewel can tegenonderzoek kan dienen ter ondersteuning van 
'het andere verhaal', mag het recht op tegenspraak dus niet worden gelijkgesteld aan het recht op 
contra-expertise. burners in veel gevallen is er in het geheel geen reden voor aanvullend onderzoek 
omdat de neutraliteit of kwaliteit van de ingeschakelde deskundigen voldoende zijn gewaarborgd 
(met het oog op de materiele waarheidsvinding) of omdat eenvoudigweg niet zozeer de gehanteerde 
onderzoelcsmethode ter discussie staat alswel de interpretatie van de resultaten ervan of de con-
clusies. Zo worden in Nederland - in tegenstelling tot de V.S. - autopsies bijvoorbeeld pralaisch 
nooit aangevochten. 

Ook om andere redenen ken er - zoals al bleek en nog zal blijken - worden gedifferentieerd 
tussen gevallen waarin aan de verdachte in alle redelijkheid het recht op contra-expertise that mag 



Bijzonder Deel 	 De deskundige in het straffiroces 363 

worden ontzegd en gevallen waarin andere belangen en het kosten- en efficiencyaspect onder om-
standigheden zwaarder wegen dan het verdedigingsbelang; temeer als een tegenonderzoek niet 
zozeer lijkt bij te dragen tot de materiele waarheidsvinding maar daaraan juist afbreuk doet, dan 
wel het belang van bijvoorbeeld een vlotte procedure dreigt te frustreren. In dat geval lijkt het 
redelijk van de verdachte te mogen vergen dat hij het nut van een tegenonderzoek aannemelijk 
maalct, met name als er sprake is van algemene consensus over de kwaliteit en neutraliteit van be-
paalde ingeschalcelde deslcundigen en de betrouwbaarheid van bepaalde gehanteerde onderzoeks-
methoden. Daarmee kan worden voorkomen dat het strafproces ontaardt in een partijenconflict, 
dat wordt uitgevochten met behulp van 'partij-deskundigen' en waarin 'gelijk hebben' ondergeschilct 
wordt gemaalct aan 'gelijk lcrijgen'. (Zie bijvoorbeeld HR 28 april 1992, NJ 1992, 644.) 

3.2 De waardering van het geldende recht; mogelijke knelpunten 

3.2.1 Het recht op contra-expertise 

3.2.1.1 Het vooronderzoek 
1. Het opsporingsonderzoek. 
Politie en justitie zijn bevoegd zonodig deskundigen in te schakelen in het kader van het opspo-
ringsonderzoek. Hoewel dat in zijn algemeenheid niet expliciet wettelijk is geregeld (tegenwoordig 
wel steeds vaker in bijzondere wetgeving, zoals in art. 21 WED), bestaat er ook geen wettelijke 
bepaling die dat verbiedt (HR). Aan de andere kant kan men zich afvragen of het niet de bedoeling 
van de wetgever is geweest het deskundigenonderzoek tijdens de vooronderzoeksfase in te bedden 
in het GVO. Over het deslcundigenonderzoek in het kader van het GVO bestaat irnmers uitvoerige 
regelgeving, die onder andere ziet op de rechten van de verdachte en de toezichthoudende rol van 
de rechter-corrunissaris in dit verband. 

Naar wordt aangenomen kan ook de verdachte tijdens het opsporingsonderzoek deslcundigen 
(doen) inschakelen: voor zover hij ervan op de hoogte is dat er tegen hem een onderzoek loopt, 
kan hij bijvoorbeeld politie/justitie verzoeken zijnentwege een deskundige in te schakelen. Hij is 
daarbij  echter afhankelijk van de welwillendheid van politie/justitie en kan een afwijzend besluit 
niet aanvechten, behoudens eventueel achteraf met een beroep op het door de HR en EHRM ont-
wildcelde algemene (zij het sterk geclausuleerde) buitenwettelijke recht op contra-expertise, clan 
wel meer in het algemeen op het 'equality of arms'-beginsel. Hij kan natuurlijk ook altijd voor eigen 
rekening een deslcundige inschakelen. In dat geval is het nog maar de vraag in hoeverre hij voor 
een vergoeding van de kosten in aanmerking komt. 

Daarbij kan nog worden aangetekend dat de verdachte tijdens deze fase van het onderzoek 
slechts een beperkt recht heeft om zijn processtuldcen in te zien. Hij kan dus niet steeds beoordelen 
of het nodig is van zijn kant tijdig tegenmaatregelen te treffen. 

2. Het GVO 
In het geval een deskuncligenonderzoek wordt verricht in het kader van een GVO lijken de rechten 
van de verdachte wat beter te worden beschermd (meldingsplicht rechter-commissaris, het recht 
om bij het onderzoek aanwezig te mogen zijn en opmerkingen te maken, het recht om een tegen-
deskundige te benoemen, enzovoort). Echter ook dan is er geen sprake van absolute rechten. De 
verdachte kan zijn rechten slechts uitoefenen voor zover dat, naar het oordeel van de rechter-
commissaris, niet in strijd is met het belang van het onderzoek. 
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Overigens kan ook de (hulp-)OvJ o.g.v. 151 Sv - onder bepaalde voorwaarden - deskundigen 
inschakelen t.b.v. het opsporingsonderzoek, mits hij daama zo spoedig mogelijk een vordering 
GVO doet. 

De verdachte kan eventueel ook een verzoek daartoe richten tot de (hulp-)OvJ, maar deze kan 
een dergelijk verzoek naast zich neerleggen. De verdachte S dan een eventueel GVO moeten af-
wachten om zijn verzoek alsnog aan de rechter-commissaris voor te kunnen leggen. 

De huidige pralc-tijk betreffende het deskundigenonderzoek in de vooronderzoelcsfase overziende, 
kunnen we constateren dat van 'equality of arms' in deze fase niet echt sprake is. flat lijkt Wet te 
stroken met de geest van het EVRM en met opvattingen van het EHRM daaromtrent: de consequen-
tie van het 'equality of armst-beginsel is o.a. dat de verdachte een 'adequate and proper opportunity' 
moet krijgen om belastende verklaringen te betwisten. flat recht moet 'practical and effective' zijn 
en mag niet 'theoretical or illusory' zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat, indien het vooronderzoek 
van evident belang is voor het OTT, zoals dat in de Nederlandse rechtspralctijk het geval is, de ver-
dachte - zij het onder bepaalde voorwaarden - het recht heeft om al in de voorfase geconfronteerd 
te worden met onderzoeksresultaten en vervolgens in de gelegenheid te worden gesteld zijn verweer 
daartegen adequaat te kunnen onderbouwen (bijvoorbeeld door middel van een van staatswege 
bekostigd tegenonderzoek). Uit de El-IFtM-uitspraken blijkt irnmers 
- dat als uitgangspunt geldt dat de verdachte in ieder geval de mogelijkheid moet worden geboden 

om op het OTT een voor hem bezwarende verklaring te betwisten en daartoe (ook fmancieel 
gezien) zelf een deskundige in te schakelen ter ondersteuning van zijn verweer; 

- dat het onder omstandigheden nodig lain zijn reeds in de voorfase te lcunnen beschilcken over 
de resultaten van een deskundigenonderzoek dat aan een belastende deskundigenverklaring/ 
verslag ten gmndslag ligt, teneinde deze adequaat te kunnen betwisten. Het recht om al in de 
vooronderzoelcsfase geconfronteerd te worden met het deslcundigenonderzoek (en de resultaten 
daarvan) hangt wel af van de mate waarin het deslcundigenonderzoek van belang is voor de 
voorbereiding van het OT1' (EHRM). 

De wettelijke regeling van het deskundigenonderzoek in het kader van het GVO lijkt redelijk te 
voldoen aan deze maatstaf. Echter wat betreft de inrniddels gegroeide pralctijk (deslcundigenonder-
zoek in de vooronderzoelcsfase voor een belangrijk deel buiten het GVO-kader om) is dat nog maar 
de vraag, met name omdat de waarborgen voor de verdachte, waarin de GVO-regeling voorziet, 
in dat geval Met van toepassing zijn. Vgl. HR 24 mei 1988, NJ 1988, 898. 

Het EHRM lijkt - wat betreft het deskundigenonderzoek in de vooronderzoeksfase - een 
zwaarder accent te leggen op het verdedigingsbelang dan in de Nederlandse pralctijk het geval is. 
De - door de BR gehonoreerde - pralctijk om in het kader van het opsporingsonderzoek deslamdige-
nonderzoek te doen verrichten zonder dat daar wettelijk gewaarborgde rechten voor de verdachte 
tegenover staan (in het bijzonder als er geen GVO wordt gevorderd) lijkt dan ook Met in de pas 
te !open met de EHRM-uitspraken. Echter het door de HR ontwikkelde algemene (zij het sterk 
geclausuleerde) buitenwettelijke recht op contra-expertise komt voor een belangrijk deel tegemoet 
aan dat bezvvaar, temeer daar we mogen aannemen dat dit algemene recht op contra-expertise in 
het bijzonder geldt met betreldcing tot het deskundigenonderzoek in het kader van de opsporingsfa-
se. Daarmee is het gewicht dat wordt toegekend aan het verdedigingsbelang (i.e. wat betreft het 
recht op een tegenonderzoek in de vooronderzoeksfase) min of meer in overeenstemming gebracht 
met de normen die het EHRM daaromtrent hanteert. 
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3.2.1.2 Het onderzoek ter terechtzitting 

De OvJ kan deskundigen oproepen voor verhoor op het OTT. Ook de verdachte kan de OvJ 
verzoeken zijnentwege deskundigen te doen oproepen. Weigert de OvJ dat, dan kan de verdachte 
ook zelf deskundigen meebrengen op het OTT. Deze deskundigen worden eveneens door de 
rechtbank gehoord. Daarnaast kan de rechtbank alsnog de oproeping van deskundigen bevelen die - 
ondanks het verzoek van de verdachte daartoe - niet door de OvJ zijn opgeroepen. De rechtbank 
ziet af van het oproepen en verhoren van deze deskundigen als zij van oordeel is dat daarmee de 
verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad (zie de art. 260, 264, 287, 288 Sv). Of de kosten 
van zelfmeegebrachte deskundigen worden vergoed hangt af van de vraag in hoeverre hun bijdrage 
het strafproces heeft igediend' (art. 16-1, 3 WTS en 591-2 Sv en HR). 

Het 'verdedigingsbelang' speelt in dit geval dus een belangrijke rol: de rechter mag het recht 
om deskundigen in te (doen) schakelen slechts passeren voor zover de verdachte niet in zijn verde-
diging wordt geschaad. 

Als de rechtbank in de loop van het geding behoefte heeft aan aanvullende informatie, clan kan 
zij ook zelf nog (o.a.) deskundigen oproepen voor een verhoor, dan wel de rechter-commissaris 
opdracht geven een nader deskundigenonderzoek te doen verrichten (art. 315 e.v. Sv). De zaak 
wordt clan aangehouden. 

OvJ en verdachte kurmen daartoe eventueel een (goed onderbouwd) verzoek tot hem richten. 
Een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank (gemotiveerd) afgewezen als de rechtbank een aan-
vullend deskundigenonderzoek niet meer nodig acht. 

Uit de jurisprudentie kan worden afgeleid dat de verdachte op grond van het 'fair trial-beginsel' 
ook (nog) tijdens het OTT het recht op een tegenonderzoek niet kan worden ontzegd, mits (min 
of meer cumulatief): 
- hij de resultaten van het deskundigenonderzoek gemotiveerd heeft betwist (EHRM en HR); 
- hij gemotiveerd aantoont dat de door de rechter benoemde deskundige objectief gezien niet als 

onpartijdig kan worden beschouwd (EHRM); 
- hij gemotiveerd aantoont dat de op zijn verzoek te benoemen desktmdige een relevante bijdrage 

kan leveren voor het strafproces (EVRM en HR); 
- het verzoek tijdig wordt ingediend (HR) ; 
- het verzoek expliciet is gedaan (FIR). 

Dus ook wat betreft het OTT lijken de uitspraken van het EHRM en de HR in dit verband op het 
eerste gezicht te tenderen naar een wat groter accent op het 'verdedigingsbelang' (en het contradic-
toire karakter van het OTT) dan de Nederlandse regelgeving. 

Echter van de verdachte wordt terzake wel een actieve proceshouding verwacht. Een passieve 
houding kan tot verwerlcing van bepaalde rechten leiden. 

Zo zou het feit dat de verdachte - die ervan op de hoogte is dat tegen hem een deskundigenonder-
zoek is verricht - heeft nagelaten ter betwisting van het onderzoeksmateriaal eigen deskundigen 
in te - doen - schakelen (in de vooronderzoelcsfase of op grond van de art. 260, 263, 264, 287, 228 
j°299 Sv), reden kunnen zijn om hem het recht op een tegenonderzoek te ontzeggen als hij daartoe 
in de loop van het OTT alsnog een verzoek indient o.g.v. art. 315 j° 328 Sv, of met een beroep 
op de Straatsburgse jurisprudentie of de HR-jurisprudentie. 

Anders gezegd: hoe meer de verdachte in de vooronderzoeksfase in de gelegenheid is/wordt 
gesteld zijn verweer en de betwisting van de eventuele onderzoeksresultaten met adequate middelen 
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voor te bereiden (desgewenst inclusief een tegenonderzoek), des te minder zal er reden zijn hem 
op het On alsnog in de gelegenheid te stellen een tegenonderzoek te (doen) verrichten. Immers 
als hij gebruik heeft gemaalct van de bevoegdheden die hem in de vooronderzoelcsfase ter beschik-
king staan, is tegenonderzoek op het OTT in de meeste gevallen Met meet nodig; als hij dat heeft 
nagelaten kan zijn afwachtende houding ertoe Leiden dat hij zijn rechten heeft verwerkt (aldus de 
HR en het EHRM). De bevoegdheden die kurmen worden ontleend aan art. 328 j° 315 en 316 Sv, 
respectievelijk het algemene buitenwettelijke recht op contra-expertise, kunnen dan worden gereser-
veerd voor die (uitzonderings-)gevallen waarin de rechter tot de conelusie komt dat het contradictoi-
re strafproces (ondanks of danlczij een actieve proceshouding van verdachte) nog niet tot de 'best 
available evidence heeft geleid. In dat geval zal het verdedigingsbelang meet 'opgaan' in het ander-
zoelcsbelang dan wanneer de verdachte gebruik maalct van zijn verdedigingsrechten op grond van 
de art. 260, 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv. Daarmee komen we in de buurt van het 'noodzakelijk-
heidscriterium' dat de FIR hanteert t.a.v. art. 328 j° 315, 316 Sv en het 'relevantiecriterium' van 
het EHRM respectievelijk het inoodzakelijkheidscriterium' van de HR met betreldcing tot het 
geclausuleerde algemene recht op contra-expertise. Wat eenvoudiger geformuleerd: hoe langer 
de verdediging talmt met haar verzoek om een deskundige in te schakelen of een contra-expertise 
te laten verichten, des te zwaarder telt het criterium 'onderzoelcsbelang' bij de beoordeling van het 
verdedigingsbelang, dus des te groter is de kans dat het verzoek Set wordt gehonoreerd 

Resumerend kan worden opgemerkt dat de verdachte wat betreft het OTT een aantal hoge 
drempels moet nemen wil zijn verzoek om tijdens het OTT alsnog een deskundige in te schakelen 
of een tegenonderzoek te laten verrichten, worden gehonoreerd. Ook vanuit deze invalshoek kan 
worden geconcludeerd dat de verdachte zijn eventuele recht op een tegenonderzoek bij voorkeur 
dient in te roepen ter gelegenheid van het vooronderzoek en dat hem daartoe dan ook (onder 
bepaalde voorwaarden) zoveel mogelijk de gelegenheid moet worden geboden. Gezien de aard 
van het OTT (verificatie) kan de rechter zich dan beperken tot de beantwoording van de vraag in 
hoeverre de verdachte al dan Met terecht het recht op een tegenonderzoek is ontzegd om vervolgens 
- zo nodig - passende maatregelen te treffen. (het betreffende deskundigenrapport uitsluiten voor 
het bewijs; alsnog een tegenonderzoek doen verrichten; in het uiterste geval het OM Met ontvan-
kelijk verklaren.) 

Terzijde Si nog gewezen op de (door de HR Set weggenomen) financiele risico' s die gepaard gaan 
met het inschakelen van deskundigen en die afbreuk lcunnen doen aan het recht op contra-expertise. 
Dat lijkt op het eerste gezicht in strijd te zijn met de terz_ake door het EHRM geformuleerde uit-
gangspunten. In paragraaf 5 zal hier nader op worden ingegaan. 

3.2.2 Het ontbreken van wettelijke kwaliteits - en onafhankelijkheidswaarborgen 

Zoals al bleek zijn er in de wettelijke regeling omtrent het deskundigenonderzoek geen (of 
nauwelijks) criteria te vinden die betrelcking hebben op de deskundigheid of onalhankelijkheid 
van de in te schakelen deslcundige, dan wel de betrouwbaarheid van het onderzoek of de gehanteer-
de onderzoelcsmethode. Het wordt aan de rechter overgelaten om te beoordelen wie als deskundige 
kan worden aangemerkt en of het onderzoek betrouwbaar genoeg is geweest. 

Er wordt echter in de literatuttr steeds meer onderkend dat (als complement van de bovenom-
sclueven verdedigingsrechten van de verdachte, die bijdragen tot de materiele waarheidsvinding 
en in dit verband in het bijzonder tot de lcwaliteitscontrole terzake van de onderzoeksmethoden 
en resultaten), ook de overheid zelf een verantwoordelijkheid heeft om te waarborgen dat deskun- 
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digenonderzoek in het kader van het strafproces voldoet aan de hoogste eisen van betrouwbaarheid 
en validiteit. Vooral omdat deskundigenverklaringen en -rapporten vaak van doorslaggevende be-
tekenis zijn voor de uitkomst van het proces, kan de controle op de kwaliteit en betrouwbaarheid 
daarvan niet geheel worden overgelaten aan de verdachten, temeer daar die vaak niet beschildcen 
over adequate middelen en faciliteiten daartoe. 

Andersom zou lcurmen worden overwogen de kwaliteitscontrole meer uit handen van de 
verdachte te nemen naannate de overheid zelf de kwaliteit en onafhankelijkheid van deslcundi-
genonderzoek beter weet te waarborgen. Echter anderzijds mag de verdachte nooit (geheel) de 
gelegenheid worden oninomen zijn 'andere verhaar te vertellen. Dat is een consequentie van het 
'contradictoire karalcter' van het stafproces en vloeit daarnaast voort uit het gegeven dat er altijd 
sprake zal zijn van meerdere concepties (of interpretaties) van 'de waarheid'. (Zie voorts paragraaf 
5.1 Uitgangspunten.) 

Wellicht kan er tegen de achtergrond van deze overwegingen worden gedifferentieerd tussen 
enerzijds onderzoeksmethoden waarover een grote mate van concensus bestaat wat betreft de 
betrouwbaarheid en validiteit van de resultaten daarvan (deze zouden wettelijk kunnen worden 
gereguleerd; vgl. de bloedproef, DNA-onderzoek) en anderzijds methoden waarover nog veel 
discussie bestaat. In dat laatste geval zullen andere wegen moeten worden bewandeld om de 
betrouwbaarheid en de waarde van het betreffende onderzoek te kunnen inschatten, dan wel wegen 
te zoeken om de betrouwbaarheid ervan te vergroten. 

Deze differentiatie zou eventueel kurmen doorwerken in de wijze waarop het recht op contra-
expertise wordt gereguleerd. Wat betreft de (strikt) wettelijk gereguleerde vormen van (technisch) 
onderzoek zou ook het recht op contra-expertise of extra metingen en de wijze waarop van dat recht 
gebruik dient te worden gemaakt, onderdeel lcunnen uitmaken van de regeling. (Vgl. de bloedproef 
en het DNA-onderzoek.) Wat betreft de niet wettelijk gereguleerde vormen van onderzoek zou 
de eventuele wettelijke regeling van het recht op contra-expertise veel flexibeler van aard kunnen 
zijn, met bijvoorbeeld het accent op het waarborgkaralcter van het recht op contra-expertise en 
zorgvuldigheidsvoorschtiften in dat verband. Dat alles onder het motto dat de verdachte in een 
contradictoir proces niet verstoken mag blijven van een 'adequate and proper' recht op tegenspraak, 
hetgeen uiteindelijk kan bijdragen tot 'the best available knowledge'. 

Bij de schets van een nieuwe regeling zal een aantal mogelijke instrumenten van kwaliteitscon-
tole door de overheid (m.b.t. deskundigen en onderzoeksmethoden) worden behandeld. Tevens 
zal dsarbij kort worden ingegaan op de vraag in hoeverre deze instrumenten (kunnen) bijdragen 
tot een strafproces waarin op evenwichtige wijze recht wordt gedaan aan het onderzoeksbelang, 
het verdedigingsbelang en andere belangen die een rol spelen in het strafproces. 

4. Rechtsvergelijidng 

4.1 Aruba en de Nederlandse Antillen 

(P-g..-.53$tmr.Prit7r1, 1 

Geraadpleegde literatuur: 
- T. M. Schalken e.a. Het Nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en 

Aruba; Commentaar en beschouwingen; Den Haag 1997. 
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In het nieuwe wetboek van strafvordering van deze Koninkrijksdelen is het deskundigenbewijs 
in het kader van het strafproces op nagenoeg dezelfde wijze geregeld als in het Nederlandse 
wetback van strafvordering, zodat kan warden volstaan met een enkele opmerking daarover. 

Hoek 4 Titel II afd. 6, de art. 262-271, regelt het deskundigenbewijs in het kader van het GVO 
(pralctisch gelijkluidend aan de Nederlandse regelgeving terzake). In Hoek 5 Titel Us het deslcundi-
genbewijs in het kader van het OTT geregeld. 

Enkele (redactionele) verschillen 
Art. 289-3 
Het OM kan weigeren de door de verdachte opgegeven deslcundigen voor het OTT te doen 
oproepen, als daarvoor 'dwingende redened zijn. (Vgl. het Nederlandse art. 264-1-c Sv: als daardoor 
redelijkerwijs de verdachte niet in zijn verdediging wordt geschaad.) 

Voorts warden deslamdigen gedagvaard in plaats van opgeroepen zoals de Nederlandse wet 
dat voorschrijft. 

Art. 318 
Er wordt (i.t.t. in Nederland) nog gewerkt met getuigen - en deskundigenlijsten. Een ander verschil 
is dat het Hof de dagvaarding van (door de verdachte opgegeven en/of eventueel door het OM 
geweigerde) getuigen kart weigeren als deze dagvaarding 'nodeloos' wordt geacht, of als de 
weigering 'redelijkerwijs niet in strijd komt met het recht van de verdachte am getuigen a decharge 
te ondervragen onder dezelfde voorvvaarden als het geval is met de getuigen a charge (lid 3 en 6). 

In de Nederlandse equivalent, art. 288 Sv, zijn de weigeringsgronden wat anders geformuleerd. 
Zie bij de behandeling van art. 288 Sv. 

De art. 358, 359 e.v. en 371 Asv komen overeen met de art. 315, 316 e.v. respectievelijk 328 Sv. 
Art. 336 ASv (de vantoepassingverklaring van de bepalingen t.a.v. getuigen, op deslcundigen) is 
vergelijkbaar met art. 299 Sv, zij het dat art. 36 ASv de deslcundige, onder verwijzing naar art. 45 
Asv, een geheimhoudingsplicht oplegt. Hij wordt daartoe beedigd. 

4.2 Engeland en Wales 

Geraadpleegde literatuur: 
- Archbold; criminal pleading, evidence and practice, London 1999; 
- Blackstone's Criminal Practice, London 1999; 
- Andrews & Hirst on Criminal Evidence, London 1997; 
- J. Jackson 'The role of experts in UK criminal procedure' in J.F. Nijboer e.a. Forensic expertise 

and the law of evidence. Amsterdam 1993. 

Het Engelse strafproces wijkt in een aantal opzichten nogal af van het Nederlandse strafproces. 
Een belangrijk verschil is dat het Engelse strafproces, meer dan het Nederlandse, kan worden 
gekenmerkt als een 'partijenproceg. Dat houdt onder meer in dat voor een groat deel aan de 'partijed 
wordt overgelaten hoe ze hun vervolging respectievelijk hun verdediging zullen inrichten. Een 
ander in het oog springend verschil is dat in het Engelse strafproces niet zozeer de rechter maar 
de jury een doorslaggevende stem heeft in de beoordeling van het (toegelaten) bewijsmateriaal. 
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Wat betreft het deskundigenbewijs (in het kader van het strafproces) valt op dat in de wijze 
waarop het Engelse recht dat regelt op het eerste gezicht weinig systeem valt te ontdekken. Uit 
verschillende 'Acts', Crowncourt-rules, Magistrates' court-rules en rechterlijke uitspraken, als ook 
uit bijvoorbeeld de gedragsregels voor advocaten, zijn weliswaar enkele regels te putten, maar van 
onderlinge samenhang lijkt nauwelijks sprake te zijn. Het sterk casuistische karalcter van het 
Engelse recht zal daar ongetwijfeld debet aan zijn. Het is clan ook niet eenvoudig een eenduidige 
visie te ontdeldcen die aan de regeling ten grondslag ligt, behalve dan dat aan de rechter grote 
vrijheid wordt gelaten om - binnen het kader van enkele algemene uitgangspunten - zelf te beoor-
delen hoe hij in concrete gevallen met deskundigenbewijs dient om te gaan en hoe hij eventuele 
uitwassen (die zich in dit verband in het verleden nogal eens hebben voorgedaan) zo goed mogelijk 
kan indammen. Er wordt met andere woorden de voorkeur aan gegeven de relevantie, de kwaliteit 
en de betrouwbaarheid van het deskundigenbewijs per geval in de rechtszaal te toetsen in plants 
van gebruik te malcen van algemene kwaliteits - en onafhankelijkheidscriteria of andere kwaliteits-
controle-instrumenten. Daaraan ten grondslag ligt het (grote) vertrouwen in de 'adversarial' methode 
van 'examination' en 'cross-examination' en de veronderstelling dat met behulp van deze methode 
eventueel deskundigenbewijs van dubieuze kwaliteit in het algemeen wel wordt ontmaskerd. 

Ondanks het fragmentarische karakter van de Engelse deslcundigen-regeling en ondanks het 
feit dat deze regelgeving is afgestemd op juryrechtspraak en op een strafproces dat als een 'partijen-
proces' kan worden beschouwd (en daarmee dus een heel ander karakter heeft dan de Nederlandse 
regeling) is het niet ondenkbaar dat sotnmige van de 'regels' ons op het spoor kunnen zetten van 
mogelijke oplossingen voor latelpunten, zoals we die (ook) in de Nederlandse rechtspraktijk er-
varen. Vandaar dat hieronder in het kort een aantal van deze 'regels' zal worden behandeld. Daarbij 
Ican nog worden opgemerIct dat ook in de Engelse literatuur bier en daar wordt gesteld dat 'deslcun-
digenbewijs' en een 'partijenproces' in een spanningsverhouding staan ten opzichte van elkaar: 
deskundigenbewijs veronderstelt onafhankelijkheid en kwaliteit terwijl een 'adversarial trial' al 
gauw leidt tot een zekere mate van partijdigheid. In ciat opzicht kan het begrip 'partij-deslcundigen' 
als een contradictio in terminus worden beschouwd. Er worden de laatste tijd dan ook herhaaldelijk 
voorstellen gedaan om het deskundigenbewijs los te weken uit de 'adversarial context', maar 
dergelijke voorstellen lijken vooralsnog geen wortel te schieten in het Engelse strafprocesrecht? 

De Engelse regeling in grote lijnen. 
a. Ondanlcs dat het Engelse strafproces sterk is geent op het onmiddellijkheidsbeginsel, staat ook 
het Engelse recht toe dat het deskundigenrapport kan dienen voor het bewijs (ongeacht of de 
deskundige zelfzijn bevindingen al clan niet komt toelichten op de zitting), zij het dat de rechtbank 
daarvoor toestemming moet verlenen. De rechtbank behoort daarbij acht te slam op: 
- de inhoud van het rapport; 
- de reden waarom de deskundige zijn rapport niet mondeling komt toelichten op de zitting; 
- de vraag in hoeverre de verdediging in staat is de conclusies uit het rapport te betwisten, nu de 

deskundige niet op de zitting zal verschijnen; 
- de vraag in hoeverre er nog sprake is van een 'eerlijk proces' als het rapport al dan niet wordt 

toegelaten of geweigerd voor het bewijs; 

3 	Zie o.a. J.F. Nijboer e.a. Forensic expertise and the law of evidence, p. 29 e.v. 
Zie ook M. Zander, Cases and Materials on the English Legal System, 7e druk, Londen 1996, P.  290 over: 
Lord Woolf s and the Runciman Royal Commission on the adversary system. 
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- andere relevante omstandigheden 4 . 

b. De 'Police and Criminal Evidence Act 1984 S. 81 en de Crown Court (advance notice of expert 
evidence) rules 1987 (S.I. 1987 no 716) leggen - voor wat betreft de procedures voor de Crown 
Court - de procespartijen de verplichting op om de tegenpartij tijdig in kennis te stellen van het 
deskundigenbewijs dat ze van plan zijn op te voeren! 

De partijen zijn verplicht de overige proces-partijen tijdig schriftelijk op de hoogte te brengen 
van (o.a.) de inhoud van de deskundigenverklaringen die als bewijsmiddel op de zitting zullen 
worden opgevoerd, tenzij 
- er reeel gevaar is te duchten voor intimidatie van Cm casu) de betreffende deslcundigen. (In dat 

geval moet aan de andere partij worden gemeld dat deskundigenbewijs is achtergehouden en 
moet tevens de reden daarvoor worden opgegeven); 

- de tegenpartij toestemming heeft gegeven voor het achterhouden van (deskundigen)bewijs. 

Een en ander op straffe van ontoelaatbaarheid van het bewijs, tenzij de rechtbank het bewijs alsnog 
toelaat. 

In aanvulling daarop is in R.v.Ward 96 Cr. App. R. 1. CA beslist dat een deslamdige (in ieder geval 
voor zover hij is ingeschakeld door de prosecution) wordt geacht 'omwille van het recht' te han-
delen. Daaruit volgt de 'duty of disclosure' (de interne openbaarheid), dat wil zeggen de plicht om 
de verdedigirtg - via de solicitor - op de hoogte te brengen van at datgene dat 'can bijdragen tot een 
adequate betwisting van diens rapport. (Zo dient hij de verdediging bijvoorbeeld op de hoogte te 
stellen van zijn eventuele twijfels ten aanzien van zijn eigen conclusies.) Zie ook Nijboer e.a., a.w. 
pagina 22: 

It is the clear duty of government forensic scientists to assist in a neutral and impartial way in criminal 
investigations.' 

Ook de prosecution dient zich in dat verband actief op te stellen. Zij zal zich zo nodig tot (de) 
forensische deslcundigen dienen te wenden om na te gaan of er sprake kan zijn van onderzoelcsgege-
yens die aan de verdediging behoren te worden kenbaar gemaakt. 

Daarnaast net ook de rechter er nauwgezet op toe dat de deskundigenverklaringen werkelijk 
objectief en waarheidsgetrouw zijn en vooral dat er geen gegevens zijn achtergehouden waardoor 
de verdediging in haar belangen kan worden geschaad en de waarheidsvinding wordt gefrustreerd. 6  

Aan de disclosure-procedure zitten overigens nogal wat haken en °gen.' Zo worden de politie 
of de prosecution soms voor 'devils choices' geplaatst: onder omstandigheden is het geoorloofd 
gevoelige gegevens achter te houden, mits zij daatbij een beroep doen op de 'public interest immu-
nity'. Maar de rechter kan daar anders over denken en van merlins zijn dat de rechtsbeschertning 
van de verdachte onterecht ondergeschikt is gemaalct aan het opsporingsbelang. Ook kan de 

4 	Criminal justice act 1988, s.30. Zie Archbold, p. 1154 en Blackstone, p. 2047. 
5 	De Criminal Procedure and Investigations Act 1996 S. 20(3), (4) en de Magistrates' Courts (advance notice 

of expert evidence) rules 1997 (S.I. 1997 no 705) regelen hetzelfde voor de 'summary-trial'. 
6 	Zie over deze materie cl.a. Blacicstone's 1999, p. 2046; Archbold, p. 1157 en Andrews en Hirst, p. 749. 
7 	Zie B. Swier, Nieuwe 'Miscarriages of Justice in Engeland door beperking inteme openbaarheid? in DD 

29, sept. '99, p. 631 e.v. 



Bijzonder Deel 	 De deskundige in het strafilroces  371 

verdediging het achterhouden van gegevens - vaak succesvol - aanvechten. Het kwarn dan ook nogal 
eens voor dat de politic of de prosecution zich genoodzaalct zagen de zaak te seponeren of andere 
'onconventionele' wegen te bewandelen om het risico te vertnijden dat zeer gevoelige gegevens 
openbaar zouden worden gemaalct. De nieuwe 'Code of Practice on Disclosure' beoogt gevoelige 
gegevens anderszins te beschermen om te voorkomen dat daders, onder andere als gevolg van 
dergelijke sepots, vrijuit gaan (mede in verband met de intensivering van de strijd tegen de 
georganiseerde misdaad). Maar of daannee de 'balance in our criminal justice system' is hersteld, 
is volgens sommigen nog maar de vraag. De weegschaal zou te ver zijn doorgeslagen naar het be-
lang van een effectieve opsporing. 8  

c. Een getuige behoort zich in het algemeen te onthouden van een oordeel over datgene waarover 
hij een getuigenverklaring heeft afgelegd. Hij zal zich dienen te beperken tot het vermelden van 
de feiten die hij zelf heeft waargenomen. Voor een deskundige kan dat anders liggen. 9  Het kan 
onder omstandigheden nodig zijn dat een deskundige zijn 'gevoelen' of zijn oordeel uitspreelct, in 
het bijzonder als de rechter en de jury niet beschildcen over voldoende kennis om uit de voor-
liggende onderzoeksgegevens een conclusie te treldcen. Dat kan zelfs zover gaan dat daannee de 
common-law regel dat een getuige of deskundige zich niet behoort uit te laten over de 'ultimate 
issue' een dode letter wordt. In de praktijk laten deskundigen zich immers regelmatig uit over de 
'ultimate issue' die in het geding is (vergelijk het oordeel over de toerekeningsvatbaarheid van de 
verdachte). Daarmee is hun oordeel vaak van doorslaggevende betekenis voor de uitslag van het 
geding. Onder andere om daartegen te waken geldt inmiddels de stelregel dat in de gevallen waarin 
de jury zelf in staat kan worden geacht zich een oordeel te vormen, het uitspreken van een oordeel 
door de deslcundige overbodig en zelfs ontoelaatbaar is, immers: 

'Psychiatry has not yet become a satisfactory substitute for the common sense of juries.' 1°  

d. Om uitwassen voor wat betreft het deslcundigenbewijs zoveel mogelijk te beperken, wordt in 
specifieke wetgeving soms voorgeschreven over welke kwalificaties een in te schakelen deslcundige 
moet beschildcen, (bijvoorbeeld ter beoordeling van de mate van toerekeningsvatbaarheid van de 
verdachte of een getuige. (Vgl. de Criminal Procedure (insanity and unfitness to plead) Act '91 
SS 1,1 en 2.)' 

Voor het overige is het de rechter die beoordeelt of de deskundige voldoende gekwalificeerd 
is om aan het bewijs mee te werken.' De 'bewijslast' ligt bij de partij die de deskundige heeft 
ingeschakeld. Deze zal aannemelijk moeten maken dat de deskundige voldoende voor zijn taak 
is toegerust. 

De rechter zal bij zijn beoordeling in de eerste plaats dienen na te gaan of deskundigenbewijs 
wel nodig is of voor de hand ligt. Zo zal hij zich moeten afvragen: 

8 	Zie voor (een lcritische beschouwing van) dew nieuwe regeling B. Swier a.w., p. 636 en 643 e.v. 
9 	Vgl. o.a. R.v. Silverlock 1894 2 Q.B. 766, CRR. 
10 Corvery 1974 AC'85; zie o.a. Nijboer e.a., a.w., p. 23. Zie voorts de voorbeelden uit Blackstone's 1999, p. 

2044 en meer in het algemeen over deze materie: Blacicstone's, p. 2037; Archbold , p. 1155 en Andrews 
and Hirst, p. 724 e.v. en p. 730. 

11 Zie Andrews and Hirst p. 731 en Blackstone's, p. 2039. 
12 R.v.Silverlock. 
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- of de rechter en de jury ook zonder inschalceling van een deslcundige tot een afgewogen oordeel 
kunnen komen; 

- of er wet een geschikte vorm van expertise bestaat die de rechtbank ten dienste kan staan bij 
de oordeelvorming over de specifieke kwestie in het geding. 

Hij zal in dat verband, vooral als het een nieuwe of 'niet-reguliere' onderzoeksmethode betreft, de 
deslcundige moeten vragen aannemelijk te maken dat het onderzoek voldoende wetenschappelijke 
basis heeft. 

Voorts S hij meer in het algemeen moeten nagaan of de deslcundige over voldoende kennis 
beschilct (door ervaring of studie) om onderzoek te doen naar, of zich een oordeel te vormen over 
de lcwestie die aan de orde 

e. Ondanks dat het de deslcmiclige - zoals bleek - onder omstandigheden wordt toegestaan zich uit 
te laten over de 'ultimate issue', dient de rechter de juryleden voor te houden dat zij niet gebonden 
zijn aan het oordeel van de deslcundige. Het is immers de teak van de deskundige de rechter en 
de jury te voorzien van wetenschappelijk of anderszins verantwoorde onderzoelcsresultaten, zodat 
zij daarop hun conclusies en hun eigen onafhankelijke oordeel kunnen baseren. De jury mag dan 
ook niet worden geinstrueerd de conclusies van de deskundige over te nemen indien deze niet wor-
den weersproken door een eventueel ingeschakelde contra-expert. Anderzijds mag de rechter of 
de jury het deslcundigenbewijs ook niet zonder meer verwerpen als het onderzoek dat daaraan 
voorafging, slechts den conclusie mogelijk maakt en voorts slechts de ingeschakelde deskundige 
over voldoende expertise beschilct om een antwoord te geven op de vraag die in het geding is." 
Ann de hand van Sanders 1991, 93 Cr, App. R. 245 zijn in dit verband twee regels te formuleren: 
- als er geen rekening hoeft te worden gehouden met overige omstandigheden en er tevens sprake 

is van onweersproken en slechts voor den uitleg vatbaar medisch bewijs dat ten voordeel strelct 
van de verdachte, dan behoort de jury daarop af te gaan (en dient de jury ook aldus te worden 
geinstrueerd); 

- als er rekening moet worden gehouden met andere omstandigheden, dan moet het medisch 
bewijs (ongeacht of het at dan niet wordt betwist) worden beoordeeld in het licht van die andere 
omstandigheden. Bij die afweging mag de jury rekening houden met de kwalificaties en geloof-
waardigheid van de deskundige en met de mate waarin zijn bewijs is gebaseerd op veronderstel-
de, ongestaafde feiten". 

f. Hierbij aansluitend: een deskundige behoort de feiten waarop zijn oordeel is gebaseerd, op te 
geven. Deze feiten dienen aannemelijk te worden gernaakt, eventueel met behulp van aanvullend 
bewijs." 

Ads hij bij de vonning van zijn oordeel gebruik maakt van de expertise van collega-deslcundigen, 
dan behoort hij tevens daamaar te verwijzen zodat de geloofwaardigheid van zijn oordeel kan wor-
den getoetst aan de hand van raadpleging van de vermelde bronnen." 

13 Zie R.v. Bonython (1984) 38 S.A.S.R. 45, King CJ. , Archbold, p. 1156. 
14 Vgl. Matheson 1958 I WLR 474 en Baily 1966 66 Cr. App. R 31 in: Blackstone's, p. 2044, Archbold, p. 

1157 en Andrews and Hint, p. 742 e.v. 
15 Blackstone's , p. 2045. 
16 Zie o.a. Kv.Tumer M 1975. 
17 Archbold, p. 1167. 
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Voorts dient de deskundige de redenen op te geven die ten grondslag liggen aan zijn conclusies.' 
Als hij dat verzuimt kan de prosecution of de rechtbank besluiten het deskundigenrapport niet toe 
te laten, zodat de jury zich zelfstandig en zonder hulp van de deskundige een oordeel zal moeten 
vormen over de kwestie in het geding.' 

g. Het bestaan van buitenlandse rechtsregels moet worden bewezen door middel van mondelinge 
verklaringen van den of meer gekwalificeerde deskundigen. Ms de experts het daaromtrent onder-
ling eens zijn mag de rechter daar in zijn oordeel niet van afwijken.' 

h. Er bestaat geen algemene plicht voor de prosecution om bewijsmateriaal te bewaren, bijvoorbeeld 
ten behoeve van een eventueel tegenonderzoek, alhoewel dat wel de (wenselijke) norm is. 

Ook is de prosecution niet verplicht de verdecliging toe te laten bij een onderzoek als is aan te 
nemen dat er als gevolg van dat onderzoek bewijsmateriaal verloren gaat. Als de verdediging in 
dat geval niet in de gelegenheid is gesteld om het onderzoek bij te wonen betekent dat weliswaar 
nog niet dat het onderzoek onbruikbaar is geworden voor het bewijs, maar het kan wel van bete-
kenis zijn voor de waarde die er aan wordt toegekend.' 

i. Ms de verdediging het nodig acht (op kosten van de staat) een deskundige in te schakelen, dan 
client hij daartoe vooraf een verzoek voor te leggen aan een speciaal daarvoor bestemde cornmissie 
(the legal aid authority). Als de commissie haar toestemming verleent bepaalt ze tevens de maxi-
mum vergoeding die aan de deslcundige kan worden betaald. 

De rechter is niet bevoegd zijn toestemming te verlenen voor een eventuele overschrijding van 
de kosten, maar kan wel zijn mening geven over wenselijkheid daarvan. 

'Expert-shopping' wordt ontmoedigd. Zelden worden de kosten van meer dan den deslcundige 
vergoed. Echter in sommige gevallen kan het nodig zijn een tweede of zelfs derde deslcundige in 
te schakelen op kosten van de staat.' 

j. In de gedragsregels voor de advocatuur (Code of conduct for the Bar of England and Wales) 
worden de plichten van de verdediging in dit verband geregeld. Zie onder andere art. 607a: 
- de deskundige/getuige mag niet onder druk worden gezet om anders dan naar waarheid te 

verklaren; 
- en aanhangsel H (General Standards) o.a. 6.2.4.: 

de verdecliging moet rekening houden met het risico dat contacten met getuigen en deslcundigen 
(buiten de zitting) de schijn kunnen wekken dat hij deze beinvloedt of coacht waardoor de ver-
klaring van de deskundige of getuige in de ogen van de rechtbank aan waarde verliest. 

18 R. v. Hipson 1969 Crim. L.R. 85, CA. 
19 Archbold, p. 1157. 
20 Blackstone's, p. 2041. 
21 DDP v. British Telecommunications plc. Zie Archbold, p. 1127. 
22 Archbold, p. 813. 
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4.3 Duitsland 

Geraadpleegde literatuur: 
- Claus Roxin Strafverfahrungsrecht, 23.Auflage; Verlag C.H.Beck Mtinchen 1993; 
- StP0 Sulukamp Taschenbuch Nomos, Frankfurt 1998; 
- Kleinknecht/Meyer-Gossner Strakrozess-ordnung 43. Auflage, Verlag C.H.Beck Munchen 

1997; 
- K.Volk 'Forensic expertise and the law of evidence in Germany (criminal cases)' in J.F. Nijboer 

e.a. (red.) Forensic expertise and the law of evidence. Amsterdam 1993. 

De Duitse regeling van het deskundigenbewijs in het lcader van het strafrecht is globaal gesproken 
vergelijkbaar met de Nederlandse regaling, zij het dat het Duitse strafproces een wat meer 
rinquisitoie karalcter heeft dan het Nederlandse en dat het Duitse recht (ook wat betreft het deslcun-
digenbewijs) een wat groter accent legt op de '(Vorbereitung der) Hauptverhandlung', als fase 
waarin het bewijs moet worden geproduceerd en bediscussieerd. Uitgangspunt is het onmiddellijk-
heidsbeginsel. Rechtdoen op de stulcken is uitzondering. Vgl. Art. 250 StP0. (Zie ook paragraaf 
7.4.2. van deelrapport 7 over de 'Vorbereitung der Hauptverhandlung'.) 

Hoewel ook de Staatsanwalt en politie het recht hebben om in de vooronderzoelcsfase deslcundi-
gen in te schakelen - die overigens, als een onderzoelcsrechter worth ingeschakeld, ook door daze 
laatste moeten worden gehoord - is de deskundige in de eerste plaats een 'Gehilfe des Gerichts'. 23  
Dat houdt in dat, ondanks dat de Staatsanwalt of de verdediging deskundigen mogen (doen) 
oproepen voor de 'Hauptverhandlung', deze that als partijdeslcundigen mogen worden beschouwd. 
Het is hun tank de rechter te voorzien van relevante informatie of hem anderszins bij te staan bij 
diens zelfstandige oordeelvonning en materiele waarheidsvinding op het OTT. 

Dat het verdedigingsbelang in laatste instantie ondergeschilct is aan het onderzoeksbelang is 
onder meer af te leiden uit de art. 244,245 StP0 (redenen waarom een bewijsaanbod kan worden 
afgewezen). Het Duitse strafproces kan samenvattend worden getypeerd als een Inquisitionsprozes-
ses'. 

De Duitse regeling in grote lijnen 
a. Ook in het Duitse recht is de regaling omtrent het getuigenbewijs voor het grootste deal van 
toepassing verklaard op het deskundigenbewijs, zowel algemeen (art. 72 StP0) als artikelgewijs 
(vgl. bijvoorbeeld art. 251, 214,244 StP0). 

Zie daarom in dit verband ook deelrapport 7, paragraaf 4.5 en paragraaf 7.4.2, dat handelt over 
het getuigenbewijs in Duitsland. 

b. In het Duitse strafproces beslist, in theorie althans, de rechter of (en welke of hoeveel) deskundi-
gen op het OTT zullen worden gehoord clan wel opdracht lcrijgen een onderzoek te verrichten en 
daarvan binnen een afgesproken termijn schriftelijk verslag te doen (art. 73 StP0). In de vooronder-
zoeksfase lcan ook de Staatsanwalt (en namens hem de politic) deskundigen inschakelen om een 
rapport uit te brengen of een verklaring af te leggen. Z,owel de rechter als de Staatsanwalt zijn bij 
hun keuze niet gebonden aan verzoeken of voorstellen van de verdediging om bepaalde deskundi-
gen op te roepen. 

23 BGH St 9,293. Zie Roxin, p. 192. 
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Als de Staatsanwalt in de vooronderzoeksfase een rechter inschakelt voor 'richtliche Unter-
suchungshandlungen (een soort GVO of mini-instructie) worden de in te schakelen deslcundigen 
eerst door de onderzoeksrechter gehoord. Deze mag zelf ook andere desktmdigen inschalcelen maar 
is daartoe niet vemlicht. 

De rechter respectievelijk de StA hebben de leiding over het deslcuncligenonderzoek (StP0 78).' 
Overigens lijkt dat leidinggeven en het sturen van het onderzoek in de pralctijk niet veel voor te 
stellen. De rechter beperlct zich in het algemeen tot vage aanwijzingen en voorts wordt de expert 
meestal volledig de vrije hand gelaten.' 

c. Het gerecht is in het algemeen niet verplicht een deskundige in te schakelen. Echter in sommige 
gevallen kan de beslissing om geen deskundigen in te schakelen zo onbegrijpelijk zijn dat dit leidt 
tot een motiveringsverzuim, hetgeen aanleiding kan zijn voor een 'Revision' (cassatie). 

Daarnaast wordt in enkele bepalingen de inschakeling van een deskundige uitzonderingsgewijs 
wel verplicht gesteld. Onder andere als plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis ter observatie 
wordt overwogen. Of als er rekening mee moet worden gehouden dat plaatsing in een psychiatrisch 
ziekenhuis zal worden bevolen en daartoe de mate van toerekingsvatbaarheid van de verdachte 
moet worden onderzocht. (In dat geval moet al in de vooronderzoeksfase een deslcundige worden 
ingeschakeld, opdat deze ruimschoots de tijd heeft zijn rapport ten behoeve van het OTT voor te 
bereiden.) 

Voorts als er een lijkschouwing moet worden verricht of als er sprake is van een verdenking 
van vergiftiging of valsmunterij." 

d. Als de rechter een verzoek van de verdachte om een bepaalde deslcundige op te roepen voor het 
OTT afwijst kan de verdachte op grond van art. 245-2 StP0 deze deslcundige zelf uitnodigen en 
zijn verhoor afdwingen door een 'Beweis-antrag' (verzoek tot bewijsopdracht). 

De rechter kan dat verzoek echter niet-ontvankelijk verklaren en daarnaast afwijzen voor zover 
hij naar zijn oordeel reeds over voldoende bewijsmateriaal beschikt en voorts als de inhoud van 
de deskundigenverklaring zijns inziens niet relevant is voor het OTT of als met het verzoek 
klaarblijkelijk wordt beoogd de procesgang te vertragen. Zie in dit verband ook art. 244-4 StP0. 
Van 'equalitiy of arms' lijkt in het Duitse strafprocesrecht (in casu wat betreft het deskundigenbe-
wijs) bepaald geen spralce te zijn, temeer daar het in de pralctijk de Staatsanwalt is die in het kader 
van het vooronderzoek deslcundigen inschakelt en daarmee indirect ook bepaalt welke desktmdigen 
voor het OTT zullen worden opgeroepen. In theorie beslist de rechter weliswaar welke deskundigen 
zullen worden opgeroepen voor het OTT maar daarbij laat hij zich in hoge mate leiden door de 
keuze van de Staatsanwalt en de geloofwaardigheid van de door hem ingeschakelde deslcundigen. 
De verdachte die vervolgens 'eigen' deskundigen wil doen oproepen, zal eerst de rechter ervan 
moeten overtuigen dat de ingeschakelde deskundige onvoldoende gelcwalificeerd is, dat zijn 
conclusies gebaseerd zijn op foute aannames of dat ze innerlijk tegenstrijdig zijn, enzovoort. Pas 
in dat geval vereist de wet een aanvullende deskundigenverklaring. Het komt zelden voor dat de 
verdediging erin slaagt de noodzaak van aanvullend deslcundigenbewijs aannemelijk te maken.' 

24 Zie Kleinknecht-Meyer Gossner, p. 218 en 228 en Roxin, nr. 11., p. 195. 
25 Zie Nijboer e.a. (red.) a.w., p. 45. 
26 Zie Roxin, p. 194. 
27 Zie ook Nijboer e.a. a.w., p. 44 e.v. 
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e. Voor deskundigen gelden in grote Innen dezelfde rechten en plichten als voor getuigen voor zover 
niet anders is bepaald. (Onder andere de verschijningsplicht als hij wordt opgeroepen om zijn rap-
port op de zitting te komen toelichten, de verklaringsplicht, de plicht om de eed af te leggen als 
de rechter hem daarom verzoekt.) 

Daamaast heeft de deslumdige enkele extra rechten en plichten. Bijvoorbeeld het recht op inzage 
in de voor zijn onderzoek relevante PV's. Anderzijds heeft de deskundige die een opdracht heeft 
gekregen een onderzoek te verrichten, de plicht om het onderzoek birmen de Cm overleg) vastgestel-
de termijn af te ronden. 

De deslcundige die niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan (na een eerste waarschuwing) 
worilen veroordeeld tot het betalen van de kosten van de vertraging en daamaast nog een 'Ordnungs-
geld' (een soort disciplinaire boete). Zie art. 77 StP0 en 161a StP0. 

f. De deskundige kan worden 'gewraakt' op dezelfde gronden als waarop de rechter kan worden 
gewraakt of geweerd. Deze gronden zijn te vinden in art. 22, 1-4 en 24 StP0. (Zie voor deze 
gronden deelrapport 3, waarin een paragraaf is gewijd aan de wraking van rechters in het Duitse 
recht.n) 

De enige wettelijke uitsluitingsgrond heeft betrekldng op autopsies: het is de arts die een overle-
dene heeft behandeld kort voor diens overlijden, wettelijk niet toegestaan een lijkschouwing te 
verrichten. 

g. In beginsel hebben de Staatsanwalt en de verdediging het recht om opgeroepen getuigen en 
deskundigen aan een Icruisverhoor te onderwerpen, maar deze (bij het Anglo-Amerilcaanse strafpro-
cesrecht aanlcnopende) mogelijkheid wordt als een 'fremdlcarper in het Duitse strafproces be-
schouwd en wordt pralctisch niet benut. Het accent ligt in deze fase van het proces op de materiele 
waarheidsvinding door het gerecht. Zie art. 239 StP0." 

h. Normaalgesproken dient de opgeroepen deskundige op het OTT mondeling verslag te doen van 
zijn bevindingen, want het uitgangspunt is het onmiddellillcheidsbeginsel, het 'Mandlichkeit-
beginsel: de rechter behoort zoveel mogelijk af te gaan op het 'oorspronkelijke hewnmidden. Onder 
bepaalde omstandigheden mag echter op het OTT ook acht worden geslagen op 'middellijk' bewijs, 
zoals een PV van een deskundigenverklaring. Zie verder deelrapport 7, paragraaf 4.5.2. 

i. In Duitsland wordt een onderscheid gemaalct tussen een expert en een 'Augenscheingehilfe'. Zie 
art. 86 StP0, dat handelt over de schouw. De rechter kan beslissen niet zelf een schouw te ver-
richten, omdat dat op pralctische of organisatorische problemen stuit, maar daartoe ten 'cleskundige' 
in te schakelen. Van de omstandigheden en de (overige) taken van de Augenscheingehilfe hangt 
af of hij wordt verhoord als getuige of als deslamdige." 

28 Zie voorts Kleinknecht/Meyer-Gossner, p. 221. 
29 Zie voorts Kleinlmecht/Meyer-Gossner, p. 757. 
30 Zie Kleinknecht/Meyer-Gossner, p. 260. 
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4.4 Belgie 

Geraadpleegde literatuur: 
- C. van den Wyngaert Strafrecht en Straffirocesrecht in hoofdlijnen, 2e druk Antwerpen-

Apeldoorn 1994; 
- M. Franchimont e.a. Het Vernieuwde Straffirocesrecht; een eerste commentaar bij de wet van 

12 maart 1998, Antwerpen-Apeldoorn 1998. 

In de Belgische regeling omtrent het deslcundigenbewijs in het strafproces is (eveneens) weinig 
systematiek te ontdekken. In het Belgische wetboek van strafvordering wordt het deslcundigenon-
derzoek slechts geregeld in het kader van het opsporingsonderzoek en in het bijzonder in het kader 
van de heterdaad-procedure (art. 43-44bis Sv). Deze artikelen worden echter analoog toegepast 
in de GVO-procedure en op het OTT. 

Voorts valt op dat het Belgische strafproces, ook wat betreft het deskundigenbewijs, een sterk 
inquisitoir karalcter heeft. Het verdedigingsbelang lijkt volledig ondergeschikt te zijn aan het 
onderzoeksbelang. Tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk (voor-)onderzoek heeft 
de verdachte wat betreft een eventueel deskundigenonderzoek geen enkele inbreng en heeft hij 
in dat verband hoegenaamd geen recht om een onderzoek te betwisten of (op kosten van de Staat) 
een tegenonderzoek te laten verrichten; tijdens het OTT verloopt een eventueel deslcundigenonder-
zoek of een deskundigenverhoor (voor zover daar al sprake van is) in de pralctijk eveneens op 'thet-
tegensprekelijke' wijze. De vraag is of dat alles in overeenstemming is met de rechtspraak van het 
EI-IRM. De 'wet van 12 maart 1998 tot verbetering van de strafrechtpleging in het stadium van het 
opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek' heeft weliswaar voor enige verbetering 
gezorgd, maar dat is volgens sommige auteurs nog lang niet voldoende om - in casu wat betreft 
het deslcundigenbewijs - van 'equality of arms' te ktumen spreken. 

De Belgische regeling in grote lijnen 
a. Het opsporingsonderzoek. 
Art. 44 Sv bepaalt dat, als er sprake is van een gewelddadige dood of van overlijden zonder bekende 
oorzaak, het OM een deslcundige kan aanstellen. Bij ontdelcking op heterdaad moet de deslcundige 
in die gevallen de deskundigeneed afleggen ('ik zweer dat ik mijn taalc naar eer en geweten nauw-
gezet en eerlijk zal vervullen') en is er sprake van een echt deskundigenonderzoek. Buiten de 
gevallen van heterdaad wordt de deskundige niet beedigd en moet zijn bijdrage meer als een 
'technisch advies' worden beschouwd dan als een deskundigenonderzoek. 

Art. 44 bis Sv heeft betrelcking op het nemen van een bloedmonster om de mate van dronken-
schap te ktumen vaststellen. Ook in dat verband kan het OM een deskundige inschakelen (die de 
desktuidigeneed aflegt als het een ontdeldcing op heterdaad betreft en geen deslaincligeneed aflegt 
buiten de gevallen van heterdaad). Art. 44 bis Sv ziet overigens niet op de bloedproef in verband 
met verkeersdelicten. Daarvoor geldt het vergelijkbare art. 63 WVW. 

b. Het gerechtelijk (voor-)onderzoek. 
Het deslcuncligenonderzoek in het kader van een 'GVO' is niet wettelijk geregeld. Echter algemeen 
wordt aangenomen dat de onderzoeksrechter bevoegd is deskundigen in te schakelen indien hij 
dat nodig acht voor de waarheidsvinding. De art. 43-44bis Sv worden geacht in dat geval van over-
eenkomstige toepassing te zijn. 
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De onderzoelcsrechter bepaalt welke deskundigen hij wenst in te schakelen en welke opdrachten 
hij hen verstrekt. (Ze mogen zich echter St begeven op terreinen die aan de Gerechtelijke Politic 
zijn voorbehouden zoals bijvoorbeeld huiszoelcing.) Hij is daarbij niet gebonden aan verzoeken 
of voorstellen van het OM of de verdachte terzake. 

De verdachte kan ook anderszins geen invloed uitoefenen op het onderzoek. Zo kan hij niet 
aanwezig zijn bij het onderzoek, mag hij de deskundige geen vragen stellen of met hem van 
gedachten wisselen en heeft hij ook geen recht om een tegenonderzoek te doen verrichten, behalve 
als hij de kosten daarvan voor eigen rekening neemt. Hij kan pas op het OTT het deskundigenonder-
zoek betwisten. 

De vraag is gerezen of daarmee voldoende recht worth gedaan aan het 'equality of arms'-beginsel. 
Irnmers om een deslcundigenrapport op het OTT adequaat te kunnen betwisten is het vaak nodig 
(reeds in de vooronderzoeksfase) een tegenonderzoek te lumen doen verrichten. Onder andere 
vanwege de hoge kosten is dat in veel gevallen pralctisch gezien onmogelijk. Er wordt in de 
Belgische literatuur dan ook wet voorgesteld het deskundigenonderzoek in het kader van het GVO 
meer 'tegensprekelijk' te maken. De 'Wet Franchimont' (zie inleiding bij deze subparagraaf) komt 
daar tot op zekere hoogte aan tegemoet: de verdachte kan tijdens het GVO - in de lijn van de EHRM 
rechtspraak - wat meer zijn stem laten horen en heefl bijvoorbeeld (op grond van het nieuwe art. 
61 quinquies Sv) het recht de onderzoelcsrechter aan te sporen bepaalde onderzoeksdaden te 
verrichten. Echter, de rechter houdt het laatste woord. Hij kan het verzoek, zij het gemotiveerd, 
naast zich neerleggen indien hij extra onderzoek niet nodig acht voor de waarheidsvinding, dan 
wel als hij de extra maatregelen nadelig acht voor het gerechtelijk onderzoek. Zijn beslissing is 
overigens wel appellabel bij de zogenaamde Kamer van Inbeschuldigingstelling. Behoudens de 
motiveringsplicht en het recht op appel blijft de onderzoelcsrechter de leider van het onderzoek 
en bepaalt hij uiteindelijk welke initiatieven er dienen te worden genomen om de waarheid aan 
het licht te brengen. 

Verder wordt de verdachte op generlei wijze betrokken bij de aanstelling van een deskundige 
en mag hij diens verrichtingen nog steeds niet bijwonen, zodat het Belgisch strafproces wat dat 
betreft nog steeds sterk inquisitoir van aard 

In twee speciale gevallen moet de Raadkamer toestemming geven voor de inschakeling van een 
deskundige: 
- Ms er een onderzoek aan het lichaam wordt bevolen en de verdachte of het slachtoffer daarmee 

in hun seksuele eergevoel kunnen worden geraakt (art. 90 his Sv). De verdachte of het slachtoffer 
kunnen daarbij geen invloed uitoefenen op de beslissing van de raadkamer en kwinen di ens bevel 
niet betwisten. (In de literatuur wordt daarover nogal lcritisch geoordeeld.) Het onderzoek zelf 
gebeurt, in afwijlcing van wat regel is in het GVO, wet op tegen-spraak: de verdachte, en sinds 
kort ook het slachtoffer, mogen het onderzoek laten bijwonen door een zelfgekozen arts. 

- Als psychiatrisch onderzoek (met vrijheidsbeneming ter observatie) worth bevolen. In dat geval 
wordt de verdachte wet gehoord alvorens het bevel tot inobservatiestelling wordt genomen. 
Indien voor een psychiatrisch onderzoek geen vrijheidsbeneming nodig is, is een raadlcamerbevel 
niet vereist en ken de onderzoeksrechter gewoon een deslcundigenonderzoek bevelen. 

31 Zie Het Vernieuwde Strafprocesrecht, p. 80. 
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c. Het OTT 
Ook wat betreft het OTT geldt dat het deskundigenbewijs voor deze fase van het strafproces niet 
wettelijk is geregeld. Aangenomen wordt dat ook in dat geval de art. 43-44 bis Sv van overeenkom-
stige toepassing zijn. Evenals de onderzoelcsrechter beslist de vonnisrechter geheel zelfstandig of 
hij een deslcundige inschakelt en welke onderzoeksopdracht hij aan de deskundige verstrekt. Hij 
is daarin volledig vrij en ongebonden. (Vgl. Cass. 1-6 '88, Arr. Cass. 1987-1988, 1273.) Ook is 
het aan hem om te beoordelen of een bepaalde getuige of deslcundige (nog) moet worden gehoord 
om tot de vereiste overtuiging te komen. Ongeacht het in principe contradictoire karakter van het 
OTT heeft de verdachte wat betreft het inschakelen en het verhoor van deskundigen weinig in te 
brengen. Hij kan weliswaar verzoeken bepaalde deslcundigen op te roepen maar de rechter kan 
dat zonder meer weigeren als hij dat niet nodig acht in het belang van de rechtspleging. Voorts 
heeft de verdachte, in tegenstelling tot het OM, geen recht om de getuige of deslcundige rechtstreelcs 
vragen te stellen (slechts via de voorzitter), nog afgezien van het feit dat deslcundigen zelden op 
het OTT worden gehoord. Vaak geven schriftelijke deskundigenrapporten de doorslag. In de 
literatuur wordt clan ook de vraag opgeworpen of dat alles nog wel valt te rijmen met het 'equality 
of arms'-beginsel en met het uitgangspunt dat de verdachte in de gelegenheid moet worden gesteld 
de betrouwbaarheid van het bewijs adequaat en rechtstreeks te betwisten. (Vgl. El-IRM 27-9-1990, 
Publ. ECRM Series A. Vol. 186.) 

Voorgesteld wordt de verdachte (nog) meer mogelijIcheden te verschaffen om het GVO te 
beinvloeden, dan wel het contradictoire karakter van het OTT te versterken. 

Als de deskundige wordt opgeroepen om zijn rapport, dat hij bijvoorbeeld in het kader van het 
GVO heeft opgesteld, te komen toelichten wordt hij - merlcwaardigerwijs - beedigd als een getuige. 
Voor zover hij nieuwe inlichtingen verstrelct moet hij de deslcundigeneed van art. 44 Sv afleggen." 

4.5 Frankrijk 

Geraadpleegde literatuur: 
- G. Stefani e.a. Procedure Penale 16e editie, Parijs 1996; 
- M.L. Rassat 'Forensic expertise and the law of evidence in France' in J.F. Nijboer e.a.(red.) 

Forensic expertise and the Law of Evidence Amsterdam 1993. 

Als we de (regeling van) het Belgische en Duitse deshindigenonderzoek zouden typeren als 'non-
adversarial', het Engelse als 'adversarial' en het Nederlandse als 'controlled' (vgl. de GVO-regeling: 
de verdachte heeft het recht om controlerende deslcundigen te doen inschakelen) clan kan de Franse 
regeling als een mengvorm daarvan worden beschouwd." 

Deze mengvorm is het resultaat van een aantal wetswijzigingen die in de loop van de jaren zijn 
doorgevoerd teneinde een verantwoord en werkbaar evenwicht te vinden tussen de inquisitoire 
en contradictoire functies van het strafproces, in casu wat betreft het deskundigenbewijs. (Zie 
verderop.) 

Een ander in het oog springend punt is dat (de regeling van) het deslcundigenonderzoek praktisch 
geheel is ingebed in het gerechtelijk vooronderzoek. De regeling is opgenomen in het hoofdstuk 

32 Zie C.v.d. Wyngaert a.w., p. 746. 
33 Zie Nijboer e.a. a.w., p. 58 en 59. 
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over Tinstruction preparatoie art. 156-169. m  Ook de betwisting van de geproduceerde deskundigen-
rapporten vindt voor het grootste deel plaats in deze fase van het onderzoek en niet op het OTT. 
Kiest een procespartij ervoor geen gebruik te maken van deze mogelijlcheid om reeds tijdens het 
GVO een deslcundigenonderzoek te betwisten en doet hij dat pas voor het eerst op het arr, dan 
loopt hij het risico dat dit nadelige gevolgen heeft voor het gewicht dat aan zijn verklaringen en 
bezwaren wordt toegekend. 

Daarmee heeft het GVO, wat betreft het deslcundigenondetzoek, dus tot op zekere hoogte een 
icontradictoiri lcarakter gelcregen. 

Voor zover in ander° fasen van het strafproces deslcundigen worden ingeschakeld is de regeling  

in grote lijnen van overeenkomstige toepassing. 

Tenslotte zij nog opgemerkt dat het volgens sornmige auteurs - vanwege de grote verscheidenheid 
van disciplines en soorten deslumdigenonderzoek - de voorkeur verdient specifieke regelingen te 
ontwerpen voor verschillende vormen van deskundigenonderzoek, in plaats van vast te houden 
aan de uniforme regeling waarin de CCP voorziet.' 

De Franse regeling in grate lijnen 
a. Het opsporingsonderzoek. 
Tijdens het opsporingsonderzoek lcunnen het OM en bepaalde opsporingsambtenaren deskundigen 
inschakelen, echter alleen als dat dringend noodzakelijk is (wat zelden het geval is). Zie bijvoor-
beeld art. 60 CCP. 

b. Het GVO instruction preparatoir). 
Zoals gezegd vindt deskundigenonderzoek normaalgesproken plaats in het kader van het GVO. 
De onderzoeksrechter beslistwelke en hoeveel deslamdigen er zullen worden benoemd De proces-
partijen kunnen de rechter verzoeken bepaalde deskundigen in te schakelen maar de onderzoeks-
rechter 'can de verzoeken (gemotiveerd) afwijzen. De weigering kan in hoger beroep worden aange-
vochten. 

,Normaalgesproken kan de onderzoeksrechter alleen deslcundigen benoemen die zijn geplaatst 
op officiele lijsten van gekwalificeerde en beedigde deskundigen. In elk ressort van het Hof van 
Beroep wordt een dergelijke lijst samengesteld en bijgehouden On overleg met de procureur-
generaal). Daarnaast beschikt het Hof van Cassatie over een landelijke lijst. 

De onderzoelcsrechter kan in uitzonderingsgevallen ook deskundigen benoemen die niet op de 
lijst zijn geplaatst, maar daarvoor moet hij in een gemotiveerde beslissing de precieze redenen 
opgeven. Deze deslcundigen moeten nog wel worden beedigd (i.t.t. de vaste deslcundigen). Mocht 
een deskundige Met zijn beedigd, dan kan zijn rapport niet voor het bewijs dienen. De nietigheid 
van het deskundigenbewijs wordt echter niet ingeroepen als daartnee de verdachte in zijn 
verdediging wordt geschaad. 

De rechter mag geen deslcundige benoemen die zich in zijn prive-leven (negatief) heel/ uitgelaten 
over de zaak of daarover een oordeel heeft gegeven. 

34 Zie Procedure Penale, p. 597 nv. 
35 Zie o.a. Procedure Penale, p.598. 
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Het onderzoek mag zich slechts richten op de beantwoording van vragen van technische aard 
(art. 158 CPP). De rechter mag onder geen beding zijn bevoegdheden of verantwoordelijkheden 
overdragen aan de deskunclige. 

Wat betreft de keuze (en het aantal) van de te benoemen deskundigen is er de laatste decennia het 
den en ander veranderd. De Code de Procedure Penale (CPP) van 1958 beoogde aanvankelijk het 
deslamdigenonderzoek een 'contradictoir' karakter te geven. Art. 159 maalcte het mogelijk dat er 
van gedachten werd gewisseld over de te benoemen deslcundige en de onderzoeksopdracht en zelfs 
dat er twee deskuncligen werden benoemd, den op voordracht van de juridische autoriteiten en den 
namens de verdachte (co-expertise). 

Echter nog voordat de CCP in werlcing trad werd het artikel geamendeerd in die zin, dat slechts 
de onderzoeksrechter den of hooguit twee deskundigen kon benoemen, afhankelijk van de aard 
van het probleem. Bij de wet van 30-12 '85 werd het artikel opnieuw aangepast: het staat de rechter 
nu vrij ongelimiteerd den of meer deskundigen in te schakelen. Voorts lcunnen de procespartijen 
de eventuele beslissing van de rechter om slechts den deslcundige in te schakelen nu aanvechten 
in hoger beroep. 

Het aanvankelijk in de CCP beoogde sterk contradictoire karalcter van het deskundigenonderzoek 
heeft dus al snel het veld moeten ruimen voor een meer gematigd contradictoire variant, zij het 
dat er in het gewijzigde art. 159 nog wel een plaats is ingeruimd voor het verdedigingsbelang in 
de vorm van een recht op appel.' 

De rechter client de onderzoelcsopdracht zo precies mogelijk te formuleren. Zoals gezegd mag de 
deslcundige zich niet op het terrein begeven dat aan de rechter is voorbehouden. (De deskundige 
mag de verdachte bijvoorbeeld niet aan een verhoor onderwerpen, tenzij met toesterruning en onder 
toezicht van de rechter. 1nformatie inwinnen bij de verdachte is we! toegestaan.) 

De deskundige moet het onderzoek hoogst persoonlijk uitvoeren. Aileen met toestemrning van 
de rechter mag hij collega-deskundigen inschakelen. 

De rechter stelt een termijn waarbinnen de deskundige zijn onderzoek moet hebben voltooid. 
(art. 161-1 CCP) Als de betreffende deslcundige daar niet aan lcan voldoen kan de rechter hem uitstel 
verlenen, maar hij kan onder omstandigheden ook besluiten de deslcundige te vervangen door een 
ander en hem eventueel een disciplinaire boete opleggen, dan wel hem van de deskundigenlijst 
doen verwijderen. 

Nadat de deslcundige zijn rapport heeft ingediend nodigt de onderzoeksrechter de partijen uit om 
daarop binnen een bepaalde termijn te reageren (art. 167 CCP). Zo nodig wordt ook de deslcundige 
opgeroepen om zijn rapport nader te komen toelichten. 

Dat betekent dat de betwisting van het deskundigenrapport voor een belangrijk deel reeds in 
het vooronderzoek plaatsvindt. (Dit onder andere om te voorkomen dat er gedurende het OTT teveel 
tijd verloren gaat aan allerlei - voor de jury onbegrijpelijke - technische discussies.) 

De partijen lcurmen dan tevens, als daarvoor aanleiding bestaat, om een contra-expertise 
verzoeken. Als de rechter dat verzoek afwijst kan de verzoeker daarvan in appel komen. 

Als een partij nalaat in deze fase van het proces het deskundigenrapport te betwisten, kan hij 
vervolgens zijn bezwaren nog wel voorleggen aan de rechtbank (van rechtsverwerlcing is dus geen 

36 Zie Procedure Penale, p. 600. 
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spralce), maar gebleken is dat in dat geval de rechter en de jury aanmerkelijk minder waarde hechten 
aan zijn verklaringen en bezwaren dan als hij de 'normale weg' had gevolgd. 

Overigens kan de president van de rechtbank in dergelijke gevallen besluiten de zaak te 
verwijzen naar de onderzoeksrechter, hetgeen regelmatig gebeurt. De door art. 167 CC!' beoogde 
tijdsbesparing en een efficient gebniik van de beperIcte zittingscapaciteit lijken daarmee te worden 
doorlcruist." 

Het OTT 
Als het dossier naar het oordeel van de techtbank onvoldoende informatie bevat om tot een afge-
wogen oordeel te brawn komen, kan ze aanvullend onderzoek doen verrichten. Daarmee wordt 
een van de rechters belast. Deze kan dan zo nodig opnieuw deskundigen inschakelen.' 

Daarnaast kan de rechtbank deskundigen oproepen voor verhoor. Dat geldt ook voor deskundi-
gen die al in een eerder stadium een rapport hebben ingediend. Zij ktumen worden gevraagd het 
schriftelijk verslag van hun bevindingen te komen toelichten. 

Als ze dat nodig acht kan de rechtbank een eerder benoemde deskundige vervangen, maar dat 
is alleen mogelijk als daarover vooraf van gedachten is gewisseld met alle procespartijen. 

Tenslotte kan de rechtbank ook deslcundigen inschalcelen voor de bepaling van de schade die 
een slachtoffer heeft geleden (in geval van een action civile). 

Eveneens om te voorkomen dat er op het OTT teveel tijd verloren gaat aan onbegrijpelijke, 
tecluilsche verhandelingen en discussies, is het de verdediging niet toegestaan haar verdediging 
(i.e. de bevraging van een deslcundige die is opgeroepen op het OTT om zijn rapport te lcomen toe-
lichten) te baseren op technische gronden. De verdediging kan daarentegen wel de conclusies uit 
het deskundigenrapport aanvechten en dat kan aanleiding zijn voor de rechtbank om aanvullend 
deslamdigenonderzoek te gelasten." Het is overigens niet geheel duidelijk hoe de conclusies van 
een deskundige ktumen worden betwist als de eventuele bevraging van de deskundige in dat 
verband geen tecluilsch karalcter mag hebben. 

Interne rechtsvergelijking 
Geraadpleegde literatuur: 
- A.Q.C. Talc Hoofdlijnen van het Nederlands Bestuursprocesrecht. Zwolle 1995. 

Aan het eind van dit hoofdstuk over rechtsvergelijking tot slot nog een enkel woord over de 
deskundigenregeling in de AwB en het wetboek van Rv. 

4.6 AwB 

Deslcundigenonderzoek speelt in het bestuursrechtelijk proces (en natuurlijk ook bij de voorberei- 
ding van bestuursbesluiten in het algemeen) van oudsher een belangrijke ml, mede gezien de vaak 
ingevvildcelde materie waarover bezwaar- en beroepsinstanties en de rechter rich een oorcleel moeten 

37 Zie Procedure Penale, p. 606. 
38 Vgl. de 'Messures d instruction supplementaires', in Procedure Penale, p. 698. 
39 Zie Nijboer ca. (red.) a.w., p. 62. 
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vormen (denk aan het milieurecht, sociale zekerheidskwesties, ruimtelijke ordeningsaangelegenhe-
den, medische aangelegenheden, enzovoort). 

Ook wat betreft deskundigenonderzoek in het kader van het bestuursrecht heeft de wetgever 
getracht op een evenwichtige manier recht te doen aan alle belangen die daarbij een rol spelen, 
zoals het onderzoeksbelang, de belangen van de belanghebbende en het belang van een vlotte, 
efficiente en betaalbare procedure. Juist omdat het relatief nieuwe wetgeving betel, is het de 
moeite waard rekening te houden met de eventuele overwegingen die aan de keuzes van de huidige 
wetgever ten grondslag hebben gelegen. Die lcunnen itnmers een indicatie vormen voor de 
haalbaarheid van eventuele suggesties voor een nieuwe deslcundigenregeling in het kader van het 
strafproces. 

De deslcundigenregeling (van hoofdstuk 6 t/m 8 AwB) in grote lijnen. 

Bezwaar- en beroepsprocedures 
Aan de art. 7:8 en 7:22 AwB kan de belanghebbende het recht ontlenen om in een bezwaar- of 
beroepsprocedure deskuridigen mee te brengen teneinde deze door het bezwaar- of beroepsorgaan 
te doen horen. De kosten daarvan komen voor rekening van de belanghebbende zelf. 

De beroepsprocedure bij de rechtbank 
a. Het vooronderzoek. 
Deslcundigen spelen vooral in de vooronderzoeksfase een belangrijke en vaak doorslaggevende 
rol. 

Art. 8:47 bepaalt dat de rechter in het kader van het vooronderzoek deslcundigen kan inschakelen 
om een onderzoek in te stellen en daarvan schriftelijk verslag te doen. Hij dient in dat geval een 
onderzoeksopdracht te formuleren en een termijn te stellen waarbinnen de deslcundige zijn 
onderzoelcsrapport moet hebben afgerond. (Deze termijn kan zo nodig worden verlengd.) De par-
tijen kunnen daarna desgewenst hun zienswijze met betrekking tot het rapport kenbaar maken. 

Uit evaluatierapporten is gebleken dat een deskundigenonderzoek (in de vooronderzoeksfase) 
vaak beslissend is voor het oordeel van de rechter en dus voor de uitkomst van het geding. Daarom 
was de wetgever aanvankelijk van oordeel dat partijen de gelegenheid moest worden geboden hun 
wensen te uiten over de formulering van de onderzoeksopdracht. Deze bevoegdheid werd echter 
in de Nota van Wijziging belcnot in die zin dat het nu aan de rechter wordt overgelaten in hoeverre 
hij de partijen de mogelijkheid wil bieden hun wensen kenbaar te maken. Deze (niet nader 
gemotiveerde) wijziging was voomamelijk het gevolg van de vrees van de Raad van State voor 
'overtrolcken verlangens van deze partijen' en voor 'nodeloze verlenging van de procedure'. 

Het is daarnaast de vraag of de partijen in de vooronderzoeksfase ook zelf deskundigen lcunnen 
inschakelen. Dat is in ieder geval niet wettelijk gegarandeerd (de voorziening van art. 8:60-4, 
inhoudende dat partijen deskundigen mogen meebrengen op het OTT, ontbreekt in art. 8:47). 

b. Het OTT. 
Ondanks dat deslcundigenonderzoek uit de aard der zaak voomamelijk plants vindt in de vooronder-
zoeksfase, kan de rechter het noodzakelijk achten alsnog deslcundigen op te roepen om op het OTT 
(aanvullende) verklaringen af te leggen. 

Ook de partijen kunnen o.g.v. art. 8:60 - zoals gezegd - zelf deskundigen meebrengen, zij het 
dat de kosten daarvan voor eigen rekening komen. 
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De rechter is vrij in de beoordeling van het deslcundigenbewijs. 
Deslcundigen wooden niet beedigd, maar zijn - na aanvaarding van de opdracht - wel verplicht hun 
opdracht onpartijdig en naar baste weten te vervullen (art. 8:34-1 AwB). 

4.7 Het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 

In het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is het deslcundigenbewijs geregeld in de 5e afdeling 
van titel 3 (algemene bepalingen van bewijsrecht) en wel in de art. 227-232 Rv. - die handelen over 
het 'voorlopig deskundigenonderzoek' - en in de art. 221-225 Rv. 

De regaling spreelct voor zich. In dit korte bestek kan worden volstaan met een enkele opmer-
king. 

Gezien het karakter van het civiele proces (een 'partijenproces', een lijdelijke rechter, enzovoort) 
hebben de partijen een belangrijke inbreng wat betreft de inschaketing van deskundigen en de 
formulering van de onderzoeksopdracht (hoewel de rechter oak ambtshalve een deskundigenonder-
zoek kan doen verrichten). Voorts moeten de partijen bij het onderzoek betroldcen worden: de 
deskundige moat hen in de gelegenheid stellen opmerkingen te maken, verzoeken te doen en der-
gelijke. Daarvan wordt melding gemaakt in zijn rapport. Tenslotte moet de wederpartij op de hoogte 
worden gehouden van alle stappen die in het kader van het desIctuidigenonderzoek worden geno-
men. 

De rechter heeft vooral een regelende en controlerende ml. Hij zorgt voor de officiele benoetning 
van de deskundige, de kostenvergoeding, de vaststelling van de tennijn waarbinnen het onderzoek 
moet zijn afgerond, de eventuele leiding van het onderzoek en de bewaking van de belangen van 
de wederpartij. Voor het overige zij verwezen near deelrapport 9 (Bewijsrecht). 

5. Schets van een nieuwe regeling 

5.1 Uitgangspunten 

Ons strafproces is een inquisitoir strafproces in die zin dat, onafhankelijk van de proceshouding 
van de verdachte, de 'materiele waarheidr, of tetuninste de 'best available knowledge', ten grondslag 
behoort te liggen aan een verantwoorde bestraffing. Dat ons strafproces, met name wat betreft het 
OTT, in het algemeen 'gematigd accusatoir' wordt genoemd impliceert dan ook niet dat er sprake 
zou zijn van gelijkwaardige partijen die op basis van 'partijwaarheden' een partijconflict wensen 
op te lossen. Het begrip 'gematigd accusatoif duidt veeleer op het 'contractictoire' karalcter van het 
OTT. Oat houdt in dat de verdachte het recht heeft om zich te verdedigen, dus datgene wat tegen 
hem is ingebracht te betwisten, zijn visie op het gebeurde te geven en 'tegenbewijs' te leveren. De 
ratio daarvan is dat die 'andere !cant van het verhad bijdraagt tot de 'best available knowledge' en 
moat worden beschouwd als een van de waarborgen om de kans dat onschuldigen worden bestraft 
tot een aanvaardbaar minimum te beperken. In die zin staat het 'proces op tegenspraak' dan ook 
in laatste instantie ten dienste van de materiele waarheidsvinding. Dit uitgangspunt is van belang 
als we ens, bij het maken van keuzes uit mogelijke instrumenten om de kwaliteit van het deskundi-
genonderzoek te waarborgen, laten leiden door rechtsvergelijkend onderzoek. Vooral de Anglo-
Amerikaanse wijze van procederen is dermate doordrenkt van 'partijdigheid' en van een gerichtheid 
op het onderuithalen van getuigen- en deskundigenverIclaringen van de tegenpartij (met het oog 



Bijzonder Dee! 	 De deskundige in her strafiyroces 385 

op de benvloeding van de jury) dat er nauwelijks meer sprake is van 'materiele waarheidsvinding. 
'Gelijk hebben' wordt daarmee in belangrijke mate ondergeschikt gemaakt aan 'gelijk lcrijgen'. Als 
we er voor lciezen bepaalde instrumenten die in het buitenland met succes worden gehanteerd (om 
de lcwaliteit van experts te meten, te controleren of ter discussie te lcunnen stellen) naar ons strafpro-
cesrecht te transplanteren, zullen we ons terdege bevvust moeten zijn van de verschillen in traditie 
en kenmerken van buitenlandse rechtssystemen ten opzichte van ons eigen strafprocesrecht, waarin 
het accent ligt op (onder andere) de materiele waarheidsvinding. 

Een tweede consequentie van het inquisitoire en tegelijkertijd contradictoire karakter van het straf-
proces zou kurmen zijn dat een eventuele regeling omtrent de kwaliteitscontrole met betreldcing 
tot het deskundigenonderzoek niet behoort te resulteren in een strak wettelijk keurslijf. Imrners 
een contradictoir strafproces veronderstelt een structuur waarin de proces-actoren vrijuit en in open 
communicatie lcunnen opereren. Dat dialooglcaralcter van het strafproces voorkomt dat opvattingen 
van de ander die niet met het eigen conceptuele kader overeenkomen, al bij voorbaat als irrelevant 
terzijde worden geschoven. Dat is des te meer van belang omdat - dat wordt inmiddels algemeen 
erkend - er meer concepties zijn van 'de waarheid. Sterker nog: dat 'de waarheid' een fictie is. Zo 
hoeft het waarheids- of werkelijkheidsbegrip van verschillende takken van wetenschap onderling 
met congruent te zijn en voorts zijn de verschillende wetenschappelijke werkelijkheids- of 
waarheidsbegrippen vaak niet congruent met het waarheidsbegrip in strafzalcen. Daarnaast zal, 
naar gelang de ontwilckeling van de wetenschap voortschrijdt, onze visie op de werkelijkheid zich 
voortdurend aanpassen. Samenvattend lcunnen we met Nijboer stellen dat feitenkennis is te be-
schouwen als een 'sociale constructie' die veranderlijk is. 

Maar zelfs als een bepaald werkelijkheidsbegrip nauwelijlcs ter discussie staat, kunnen 
onderzoeken op basis daarvan geen volledige zekerheid bieden. Dat wordt algemeen onderkend. 
Zo zal, als er wordt gewerkt met gestandaardiseerde waarschijnlijkheidsschalen (wat meestal het 
geval is als er sprake is van onderzoeken van vooral technische aard), de meest positieve waar-
schijnlijkheids-term in het algemeen luiden: 'aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid'. Er rest 
dus altijd een mogelijkheid dat de werkelijIcheid niet overeenkomt met de gevonden resultaten. 

Voorts kan er sprake zijn van factoren die de gevonden resultaten ook anderszins kwestieus maken, 
zoals - wat bepaalde typen onderzoek betreft - de tot op zekere hoogte subjectiviteit van de onder-
zoekers en het probleem van de logisch onjuiste waarschijnlijkheidsoordelen of logisch incorrecte 
formuleringen.' 

In dit licht bezien dient er dus ook in het strafproces rnimte te zijn voor het 'andere verhaal'. 
Dat vraagt om een regeling die zo flexibel is dat de verdediging (of OM) voldoende gelegenheid 
wordt geboden om het verslag of de verklaringen van ingeschalcelde deskundigen ter discussie te 
stellen en zo nodig een tegenonderzoek te doen verrichten teneinde dat eigen 'andere verhaal' dege-
lijk te kunnen onderbouwen. 

Maar er zijn grenzen. Ook het contadictoire karalcter van het strafproces staat - zoals hierboven 
uiteengezet - in laatste instantie ten dienste van de materiele waarheidsvinding. Dat begrenst aan 
de ene kant het recht van de verdediging om onbeperkt gebruik te maken van Zijn verdedigingsrech-
ten: die moeten aantoonbaar een functie hebben in het kader van de materiele waarheidsvinding, 

40 Vgl. A.P.A. Broeders, Enige overwegingen bij het gebruik van waarschijnlijkheidsconclusies in het foren-
sisch onderzoek, DD 29(1999) afl .5, p. 389 e.v. 
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mede in verband met andere belangen die een rol spelen in het strafproces, zoals een optimale be-
nutting van beperkte zittingscapaciteit. 

Aan de andere kant kan het zoeken naar 'the best available evidence', het hoogste waarschijn-
lijkheidsgehalte met betrekking tot de vraag of de verdachte het delict heeft gepleegd, niet altijd 
zonder meet worden overgelaten aan de (opstelling van) de procesdeelnemers. Ook de wetgever 
en de rechter hebben de taak om te garanderen dat het gevaar voor onjuiste beslissingen op basis 
van deslcundigeninbreng tot een aanvaardbaar minimium beperkt blijft. Daartoe zullen ook van 
die kant aanvullende waarborgen in de vorm van kwaliteitschecks moeten worden ontwildceld. 
Dat kan zelfs betekenen dat, naarmate de overheid er beter in slaagt de Icwaliteit van de - in het 
kader van het strafproces ingeschakelde - deskundigen te waarborgen, er minder reden is de ver-
dachte het recht op bijvoorbeeld een contra-expertise toe te kennen, mede in verband met 
bijvoorbeeld proces-economische belangen. 

Een ander punt (dat hierboven al even aan de orde kwam) is dat het recht van de verdediging 
om een eigen deslcundigenonderzoek of een tegenonderzoek te mogen doen verrichten zich slecht 
verdraagt met het streven naar de materiele waarheidsvinding als dat leidt tot de inschakeling van 
'partij-deskundigen' casu quo een 'partijenproces'. Er zal dan ook voor moeten worden gewaakt 
dat een zwaar(der) accent op het contradictoire Icarakter van het strafproces niet ontaardt in een 
'veramerikanisering van het strafproces, in casu wat betreft de inschakeling van deskundigen. Dat 
gevaar is niet denkbeeldig en won't voor een deel in de hand gewerkt doordat in de praktijk ook 
het opsporings - en vervolgingsapparaat gedurende het vooronderzoek steeds vaker gebruik maken 
van 'eigen' deskundigen, zonder dat daar een rechter aan te pas komt. 

De HR heeft deze pralctijk toelaatbaar geacht, ondanlcs dat daarmee de wettelijke regeling en 
het daarin verwoorde uitgangspunt dat deslcundigen in principe worden benoemd door een onaf-
hankelijke rechter, lijIct te worden omzeild. Immers de wetgever van 1926 heeft het deskundigenon-
derzoek willen inbedden in het GVO, zoals vanouds elke vonn van onderzoek van enige importan-
tie in het kader van het vooronderzoek werd opgedragen aan een rechter van instructie: de rechter-
commissaris. 

Deze groeiende discrepantie tussen de regelgeving en de pralctijk (die meet in het algemeen het 
gevolg is van de sinds 1926 toenemende betekenis van het opsporingsonderzoek en de daarmee 
gepaard gaande veranderende kijk op de rol en positie van, respectievelijk de onderlinge verhouding 
tussen het opsporingsapparaat, het OM en de rechter-conunissaris) leidde er dus toe dat deskundi-
gen in veel gevallen niet langer werden ingeschakeld door een 'neutral& rechter, maar door de 
politie of het OM; met andere woorden door proces-actoren die niet altijd zonder meet als 
onafhankelijk kunnen gelden, temeer daar er tegenwoordig sprake is van een voortschrijdende 
'verblelcing' van de magistratelijkheid van het OW'. Daannee vervallen tevens de waarborgen en 
rechten die in het kader van het GVO aan de verdachte (en OM) zijn toegekend onder andere om 
invloed te kutmen unoefenen op de benoeming van deslamdigen of zo nodig op kosten van de Staat 
(tegen-)deskundigen te doen inschakelen, mits dat naar het oordeel van de rechter-commissaris 
niet in strijd is met het belang van het onderzoek. 

Het streven naar de materiele waarheidsvinding vereist dan ook nieuwe onafhankelijkheidsvvaar-
borgen oat (de schijn van) partijdigheid van de door de politie of OM ingeschakelcle deslcundigen 
tot een aanvaardbaar minimum te beperken. Dat is des te meet van belang omdat - voor zover de 

41 Zie P.I. Baauw, Verdachte van fraude heeft recht op regeling met justitie, in NRC Handelsblad d.d. 18-8- 
1999. 
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onafhankelijkheid van deze deskundigen niet kan worden gewaarborgd - het beginsel van 'equality 
of arms' met zich meebrengt dat ook de verdachte in dat geval het recht heeft om 'eigen' tegenonder-
zoek te doen verrichten teneinde het evenwicht te herstellen (EHRM). Daarmee ligt ontegenzegge-
lijk het gevaar voor een 'partijen-proces' en een 'veramerikanisering' van het strafproces (wat betreft 
het inschakelen van deskundigen) op de loer. Onafhankelijkheidswaarborgen zijn met andere woor-
den van evident belang voor het afwenden van dat gevaar en indirect dus ook van grote betekenis 
voor het streven naar de materiele waarheidsvinding. Daarbij komt dat, naarmate de overheid er 
beter in slaagt de onafhankelijkheid van de in te schakelen deskundigen te waarborgen en de 
verdediging dus navenant minder reden heeft om een contra-expertise te doen verrichten, ook ande-
re belangen - zoals proces-economische belangen - beter worden gediend. Daarbij mag ook het 
kostenaspect niet onvermeld blijven. 

Het is in wezen deze subtiele grensafbakening tussen enerzijds het verdedigingsbelang opgevat 
als het recht om 'partijdeslcundigen' in te schakelen en anderzijds het verdedigingsbelang dat in 
laatste instantie ten dienste staat van het onderzoeksbelang (de materiele waarheidsvinding) die 
ten grondslag ligt aan een eigentijcise belangenafweging die ook in de jurisprudentie van het EHRM 
en de HR is te herkennen. Aan deze jurisprudentie alsmede aan de bovenomschreven uitgangspun-
ten zal een aantal overwegingen en suggesties worden ontleend met betreldcing tot de (beperking 
van de) rechten van de verdediging om de deslcundigheid en onafhankelijkheid van ingeschakelde 
desktmdigen te betwisten onder meer door middel van een contra-expertise. Daarbij zullen zo nodig 
tevens de - hiervoor genoemde - andere processuele belangen worden betroldcen, die in een zeker 
spanningsveld staan ten opzichte van het verdedigingsbelang en het onderzoeksbelang en ten 
opzichte van elkaar. 

Voorts zal een aantal voorstellen worden geformuleerd die mogelijk lcunnen bijdragen tot het 
van overheidswege waarborgen van de lcwaliteit en onafhankelijkheid van de in te schakelen 
desktindigen. Het belang daarvan is hierboven uiteengezet. 

5.2 Consequenties van de uitgangspunten: kenmerken van een nieuwe regeling 

5.2.1 Overwegingen 

5.2.1.1 De vooronderzoeksfase 
Gezien het (toenemende) belang van de vooronderzoeksfase in het Nederlandse strafproces (als 
fase waarin het bewijsmateriaal en gegevens over de verdachte worden vergaard) en de steeds 
belangrijkere rol die deslcundigen vervullen bij de waarheidsvinding, zou moeten worden over-
wogen: 

a. het opsporings - en vervolgingsapparaat ruimere (en, uit het oogpunt van kwaliteitsbewaking, 
eventueel wettelijk gereguleerde) bevoegdheden toe te kennen in de wet om in het kader van het 
opsporingsonderzoek deskundigen in te schakelen. Zie ook de 'Wet van 27 mei 1999 tot partiele 
wijziging van het Wetboek van Strafvordering', waarin wordt geregeld dat de OvJ in dit verband 
gebruik kan maken van vaste gerechtelijke deskundigen. lets dergelijks zou wellicht ook lcunnen 
worden geregeld voor de opsporingsftuictionarissen (via delegatie, mandaat of door daartoe een 
zelfstandige bevoegclheid toe te kennen) 

Om het wegvallen van de onafhankelijlcheidswaarborgen in het kader van het GVO te compense-
ren zouden tegelijkertijd nieuwe kwaliteits - en onafhankelijkheidscriteria kunnen of moeten 
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worden geintroduceerd met betreklcing tot het inschakelen van deskundigen door het opsporings - 
en vervolgingsapparaat. 

b. aan de andere kant wettelijk te waarborgen dat de verdachte over vergelijkbare rechten kan 
beschikken am reeds in de vooronderzoeksfase zijn verweer op, of betwisting van eventuele 
onderzoelcsresultaten adequaat te kunnen voorbereiden. (Vgl. Wetsvoorstel mini-instructie rechter-
commissaris.) Dat wil zeggen: het contradictoire karalcter van het strafproces zou 'naar voren' 
gehaald moeten worden door in de vooronderzoeksfase een zwaarder accent te leggen op het 
'verdedigingsbelang' naast het 'onderzoeksbelang'. Dat zou onder andere (kunnen) impliceren: 
- het recht om in een vroegtijdig stadium de processtulcken (inclusief de onderzoeksresultaten) 

te kunnen inzien en een meldingsplicht van politie/justitie in dit verband; 
• het recht am een tegenonderzoek te (doen) verrichten onder dezelfde voorwaarden en met 

gebruik van dezelfde faciliteiten als in geval van een deslcundigenonderzoek van overheidswege. 
(Onder andere ruimere criteria met betrelcking tot een financiele vergoeding). 

Dergelijke rechten zouden in verband met het 'onderzoelcsbelang' tijdelijk moeten kunnen wonien 
opgeschort maar niet blijvend. Uiteindelijk dient de rechter op het OTT na te gaan in hoeverre de 
verdachte gebruik heeft kiumen maken van zijn verdedigingsrechten terzake, met eventueel als 
uiterste consequentie dat een bepaald deslcundigenrapport niet voor het bewijs bin dienen - als 
verdachte zijn betwisting daarvan onvoldoende heeft kunnen voorbereiden - of in het uiterste geval 
de niet-ontvankellilcheid van de OvJ. 

Overigens mu nog kurmen warden overwogen om uit proces-economische overwegingen bepaalde 
drempels in te bouwen met betreldcing tot het recht op tegenonderzoek in de vooronderzoeksfase. 
Het voert echter te ver om daar in dit verband nader op in te gaan. De accentverschuivingen in de 
vooronderzoelcsfase zijn hierboven vooral beschreven met het oog op de mogelijke consequenties 
daarvan voor het OTT. Een uitvoerige behandeling van, of voorstellen met het oog op de regeling 
van het deslcundigenonderzoek in de vooronderzoeksfase S dan ook bij een andere gelegenheid 
aan de orde moeten komen 

Terzijde kan in dit verband nog warden gewezen op de al eerder genoemde 'Wet van 27 mei 1999 
tot partiele wijziging van het Wetboek van Strafvordering' (herziening van het GVO) en met name 
de nieuwe art. 36a-36e, respectievelijk het gewijzigde art. 151 Sv. Deze artikelen regelen: 
- De mini-instructie door de rechter-commissaris ten behoeve van een verdachte die er kennis 

van heeft genomen dat tegen hem een onderzoek loopt, respectievelijk dat hij zal warden vet- 
volgd. (De verdachte kan de rechter-commissaris verzoeken zijnentwege deskundigen in te 
(doen) schakelen); 

- Het recht van het OM om in het kader van het vooronderzoek gebruilc te mogen malcen van vaste 
gerechtelijke deslcundigen (zonder dat daar de rechter-commissaris aan te pas komt). 

Deze wet zal op 1 februari 2000 in werking treden. 

5.2.1.2 Het OTT 
Aangezien het openbare O'IT in de Nederlandse pralctijk voomamelijk dient ter (publiekelijke) 
verfficafte van het verzarnelde bewijsmateriaal, en niet zozeer om er bewijstniddelen te 'produceren', 
zou het volgende kunnen warden overwogen: 
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a. Aan de ene kant dient de verdachte (met het oog op deze verificatie) de gelegenheid te lcrijgen 
eventuele onderzoeksresultaten of verklaringen van opgeroepen deslcundigen te betwisten; zo nodig 
met behulp van legen-deslcundigeny die op zijn verzoek voor verhoor worden opgeroepen. Hij kan 
daartoe gebruik maken van de variant van de art. 260, 263, 264, 287, 288J° 299 Sv. Dit recht van 
de verdachte om deslcundigen te mogen (doen) oproepen en te doen horen op het OTT of deslcun-
digenrapporten te overleggen, mag niet snel worden gekort (dat gebeurt ook niet in de praktijk. 
(Zie ook de I-ER-uitspraken bij de behandeling van de art. 260, 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv.) 

b. Aan de andere kant zou het algemene buitenwettelijke recht op contra-expertise (op grond van 
HR - en EHRM-uitspraken) wat betreft het OTT' aldus moeten worden verstaan dat van dit recht 
alleen gebruik kan worden gemaakt voor zover de verdachte nog geen gelegenheid heeft gehad 
bepaalde onderzoeksresultaten of gebruilcte methodes adequaat (zo nodig met behulp van een tegen-
deskundige) te betwisten. Bijvoorbeeld als de rechter voor het eerst tijdens het OTT beslist dat 
er een onderzoek moet worden verricht of dat er een deskundige moet worden opgeroepen voor 
verhoor ( o.g.v. art. 310, 315 e.v. Sv). Of als de verdachte voor het eerst op het OTT wordt gecon-
fronteerd met een deskundige die door de OvJ is opgeroepen voor een verklaring, dan wel als er 
op het OTT nieuwe gegevens boven tafel komen. (Daarnaast bijvoorbeeld ook als de verdachte 
tijdens het vooronderzoek ten onrechte geen gelegenheid is geboden een tegenonderzoek te doen 
verrichten maar de rechter daarin geen aanleiding ziet het OM niet ontvankelijk te verklaren of 
te beslissen dat het betreffende deskundigenrapport niet voor het bewijs kan dienen. Hij zou in 
plaats daarvan lanmen besluiten t.b.v. de verdachte alsnog aanvullend onderzoek te laten verrich-
ten.) 

Voor zover de verdachte - in de vooronderzoeksfase of o.g.v. de art. 260, 263, 264, 287, 288 
Sv - geen gebruik heeft gemaalct van de gelegenheid om een eventueel deskundigenonderzoek te 
betwisten, dan wel deze betwisting voor te bereiden, zou de rechter echter lcunnen oordelen dat 
de verdachte vanwege zijn afwachtende houding zijn rechten op een tegenonderzoek heeft verwerkt 
(mits hij tevens zelf van oordeel is dat aanvullend onderzoek niet meer nodig is). Met andere 
woorden: de verdachte kan art. 328 Sv, en in dat verband het algemene buitenwettelijke recht op 
contra-expertise, (zoals betoogd) nog slechts benutten voor zover hij nog geen gelegenheid heeft 
gehad een deskundigenonderzoek adequaat te betwisten en de rechter - met in achtneming van de 
criteria van de HR en het EHRM - eveneens van oordeel is dat de verdachte een aanvullend onder-
zoek niet mag worden ontzegd. 

De conclusie kan zijn dat de verdachte slechts in zeer beperkte mate en slechts in uitzonderingsge-
vallen beschilct, dan wel dient te beschikken over mogelijkheden om op het OTT (de kwaliteit van) 
een deskundigenonderzoek te betwisten door middel van een tegenonderzoek. Wil hij een 
tegenonderzoek (doen) verrichten dan zal hij er op tijd bij moeten zijn. Hij zal bij voorkeur al 
tijdens de vooronderzoelcsfase de nodige actie moeten ondernemen (en/of moeten kiezen voor de 
variant van art. 260, 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv) om te voorkomen dat hij zijn rechten terzake 
verwerlct. Zoals gezegd lijkt - ook vanuit deze invalshoek bezien - het accent, wat betreft het recht 
op contra-expertise of meer in het algemeen het recht om deslcundigen in te schakelen, op de 
vooronderzoeksfase of de variant van art. 260, 263, 264, 287, 288 j° 299 Sv te (moeten) liggen. 
Terzijde zij opgemerkt dat deze overwegingen nauw aansluiten bij de voorstellen uit deelrapport 
7, met name voorstel 7 (rechtsverwerking). 
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5.2.1.3 Onajhankelijkheids- en k -waliteitscontrole 
Wat betreft de lcwaliteits - en onafhankelijkheidswaarborgen van overheidswege, ten behoeve van 
de materiele waarheidsvinding en als complement van verdachte's (beperkte) recht op contra-
expertise, kart aan de volgende instrumenten warden gedseht: 

1. Een lijst met erkende deslcundigen die aan bepaalde kwaliteits-eisen voldoen (op te stellen in 
overleg met de betreffende beroepsorganisaties).' 

(Min of meer vergelijkbaar met de 'vaste gerechtelijke/forensische deslcundigen', maar dan in 
mindere mate verbonden aan het opsporings - en vervolgingsapparaat Met name in Frankrijk wordt 
gewerkt met dergelijke lijsten.) 

Onderzoeksbelang: Er is behoefte aan onpartijdige en gekwalificeerde deskundigen, juist am het 
contradictoire strafproces Set te laten ontaarden in een 'partijenproces'. 

Dit voorstel lcan warden gekoppeld aan het verderop te bespreken voorstel om art. 315 in die 
zin te wijzigen dat de rechter al voorafgaand aan het gating invloed lcan uitoefenen op de verschij-
ning van deslcundigen op het OTT. (Zie ook voorstel 7 uit deelrapport 7.) 

Verdedigingsbelang: De vraag is in hoeverre van de verdediging - i.v.m. het onderzoeksbelang - 
mag warden ge8ist dat ze gebruik maakt van de deskundigen die op deze lijst staan vermeld. 
Immers dat zou lumen betekenen dat de rwerkelijkheid zozeer wordt 'gefoceenl dater onvoldoende 
ruimte overblijft voor het 'andere verhaal'. Ann de andere kant !can de schijn van partijdigheid tav. 
'partijdeskundigen' ertoe leiden dat hun verklaringen nauwelifics als een serieuze bijdrage tot de 
'materiele waarheidsvinding' warden beschouwd. (Zie ook punt 2 hieronder.) 

2. Een standaard-vragenlijst am de kwalificaties, ervaring, kennis c.d. van in te schakelen deslcun-
digen te kunnen toetsen. 

Onderzoeksbelang: De standaardvragenlijst kan bijdragen tot lcwalitatief verantwoorde onder-
zoeksresultaten en lcan wellicht enig tegenwicht bieden tegen mogelijke 'partijdigheid' van 
deslcundigen die door de verdediging zijn ingeschakeld. 

(Zie oak de maatstaven die de rechter volgens de HR dient te betrekken bij zijn oordeel over 
de deskundigheid van de ingeschakelde deslamdige respectievelijk de betrouwbaarheid van het 
onderzoek, zoals besproken bij de behandeling van de HR-jurisprudentie punt 4.) 

Verdedigingsbelang: In de VS is veel ervaring opgedaan met dergelijke vragenlijsten (en andere 
controle-instrumenten met betreklcing tot de lcwaliteit van de in te schakelen deskundigen). De 
verificatie van de (kwaliteit van) deslcundigen is in de VS van groat belang: het sterk accusatoire 
karalcter van het strafproces in de VS biedt de verdediging grote vrijheid am eigen deskundigen 
in te schakelen. Dat brengt een zekere 'partijdigheid' van de deskundigenverklaringen met zich 
mee en (wat belangrijker is:) het oordeel van de jury over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid 
van de meegebrachte deslcundigen wordt in belangrijke mate gevormd door hetgeen tijdens de 
lcruisverhoren aan de orde is geweest. Een suggestieve vraagstelling 'can de onderzoeksresultaten 

42 De wetgever van 1926 heeft het gebruik van dergelijke lijsten afgewezen en het accent gelegd op de 
keuzevrijheid van de rechter. Het is de vraag of de argumenten die de wetgever daarvoor destijds aanvoerde 
tegenwoordig nog kunnen overtuigen, gezien de imniddels sterk veranderde omstandigheden. Zie MvT, p. 
119 e.v 
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bijvoorbeeld overtuigend in een verdacht daglicht plaatsen. Aangezien de jury haar beslissing 
slechts kan baseren op de stuldcen en verklaringen die op het OTT zijn geproduceerd, is het dan 
ook van groot belang om ten behoeve van de jury garanties in te bouwen dat de door de prosecutor 
(OM) en de verdediging ingeschakelde deskundigen voldoen aan bepaalde lcwaliteitseisen. 

Hoewel het Nederlandse strafproces niet is te vergelijken met het Anglo-Amerikaanse straf-
proces, kunnen deze overwegingen toch een rol spelen bij de afweging of ook in Nederland een 
dergelijke vragenlijst al dan niet zou moeten worden geintroduceerd. 'miners ook het Nederlandse 
strafproces heeft een contradictoir karakter, met als risico dat de (schijn van) 'partijdigheid' van 
'partij-deskundigen' hun betrouwbaarheid kwestieus kan maken. Naast het feit dat vragenlijsten 
van betekenis kunnen zijn voor de materiele waarheidsvinding (als lcwaliteits-check) staan ze 
indirect dan ook ten dienste van het verdedigingsbelang: ze bieden een garantie dat ook de vanwege 
de verdediging aangetroldcen deskundigen voldoen aan bepaalde minimumeisen en in die zin dus 
als geloofwaardig en betrouwbaar lcunnen gelden. 

3. Specifieke of algemene wettelijke voorschriften betreffende de vvijze waarop een onderzoek 
dient te worden uitgevoerd, dan wel de lcwaliteit ervan kan worden gewaarborgd. 

Wat betreft specifieke wettelijke voorschriften kan ter illustratie worden gewezen op de 
regulering van het bloedonderzoek in het kader van de alcoholcontrole in het verkeer, DNA-onder-
zoek en dergelijke. Wellicht komen meerdere vormen van technisch onderzoek in aanmerking voor 
een wettelijke regulering. Te denken valt bijvoorbeeld aan dactyloscopie (vingerafdruk-onderzoek), 
handschriftanalyse, sprekersidentificatie, documentenonderzoek, onderzoek naar haren en vezels, 
werktuigsporenonderzoek, schoensporenonderzoek, onderzoek aan wapens en munitie, geursorteer-
proeven (door speurhonden). Echter psychiatrisch - of psychologisch onderzoek naar de persoon 
van de dader - en aanverwante onderzoekstypen - lijken daarvoor (enigszins generaliserend gesteld) 
minder in aanrnerking te komen omdat de vereiste mate van consensus onder vakgenoten omtrent 
de betrouwbaarheid van dergelijke onderzoeken nogal eens lijkt te ontbreken.' In die gevallen 
zal de mate waarin een onderzoek betrouwbaar wordt geacht eerder worden ontleend aan het gezag 
dat een bepaalde deslcundige op zijn terrein heeft verworven, dan aan de gebruilcte ('gereguleerde') 
onderzoeksmethodes en zal eerder gebruik moeten worden gemaakt van de bovenbehandelde 
standaard-vragenlij st. 

Bij het ontwildcelen van specifieke wettelijke voorschriften - voor die typen onderzoek die 
daarvoor in aanmerking komen - zou kunnen worden aangehaalct bij de expertise en methodische-
en procedurele regels die door de betTeffende disciplines zijn ontwildceld om foutkansen te mini-
maliseren en de diagnostische waarde van de onderzoeken te maximaliseren. 

Wat betreft algemene wettelijke voorschriften kan worden gedacht aan het nader expliciteren of 
invudlen van de eis 'met redenen oinIdeed'. Bijvoorbeeld de vermelding van de gebruilcte onder-
zoeksmethode, het aangeven van de mate van waarschijnlijIcheid van de conclusies, etc. 

Onderzoeksbelang: Wettelijke regulering van onderzoeksmethoden, respectievelijk de toetsing 
van de resultaten daarvan, dragen wellicht bij tot zo objectief mogelijke onderzoeksresultaten. De 
vraag is alleen welke vormen van onderzoek daarvoor in aanmerking komen. Dat zal afhangen 

43 Hoewel er ook in dat verband wet criteria zijn ontwildceld ter vaststelling van bijvoorbeeld (de mate van) 
psychische stoomissen. Vgl. de DSM IV-criteria. 
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van de aard van de wetenschap of het onderzoek, de mate van consensus over de betrouwbaarheid 
en validiteit van de gehanteerde methode respectievelijk de gevonden resultaten, enzovoort. Voorts 
zal rekening moeten worden gehouden met het gevaar voor ongewenste 'fixaties van een 'contingen-
te' werkelfilcheid of paradigma's. 

Verdedigingsbelang: In veel gevallen kan een wettelijke regulering van onderzoeksmethoden een 
waarborg voor de verdachte betekenen dat willekeur zo veel mogelijk wordt vermeden en dat het 
onderzoek zo objectief mogelijk wordt uitgevoerd. En voorts dat de rechter kan beschikken over 
(nit de regeling voortvloeiende) controle-middelen en hij dus niet is aangewezen op zijn eigen sub-
jectieve inschatting wat betreft de betrouwbaarheid van de gehanteerde methode. 

Aan de andere kant bestaat het gevaar dat algemene of specifieke wettelijke voorschriften terzake 
onvoldoende ruimte overlaten voor het 'andere verhaal'. Zoals gezegd zou er gedifferentieerd 
kurmen worden in die zin dat wettelijke regulering alleen toelaatbaar is indien er algemene 
consensus bestaat over de betrouwbaarheid en validiteit van de (op een bepaalde wijze) gereguleer-
de onderzoelcsmethode. Het recht op contra-expertise of extra metingen - en de eventuele beper-
kingen ten aatizien daarvan - zouden dan in de regeling zelf kunnen of moeten worden opgenomen, 
met name als de betrouwbaarheid van de aldus gereguleerde onderzoeksmethode niet maximaal 
is. (Vgl. de noot van JR bij HR 18 februari 1997, NJ 1997, 484 punt 3. Zie voorts de overwegingen 
nit de inleiding bij dit hoofdstulc) 

Proceseconomisch belang: Specifieke wettelijke voorschriften kunnen daamaast ook de efficiency 
dienen. 

4. Amicus curiae brieven. 
(Brieven van beroepsorganisaties of vakgenoten over de betrouwbaarheid van de onderzoeksmetho-
de die door een ingeschakelde deskundige in een bepaald geval is gehanteerd. Amicus curiae 
brieven worden op eigen initiatief door beroepsorganisaties opgesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding 
van discutabele onderzoelcsmethoden die in een bepaald geval zijn gehanteerd, twijfels over de 
deskundigheid, vaardigheden en kennis van bepaalde ingeschakelde deslcundigen, etc. Dergelijke 
brieven komen in de VS veel voor, in Nederland nauwelijks.) 

Onderzoeksbelang 
Verschil van mening en opvattingen tussen vakgenoten (terz_ake van bepaalde onderzoelcsmethoden) 
tonen aan dat de waarde van onderzoelcsresultaten in veel gevallen bepaald niet absoluut is. Dat 
kan voorkemen dat de rechter al te gemakkelijk leunt op de rapporten en verklaringen van des-
kundigen, in het bijzonder als de verdachte die bestrijdt. 

Voorts bieden amicus curiae brieven de rechterlijke macht de gelegenheid op de hoogte te blijven 
van bepaalde ontwikkelingen en opvattingen binnen een bepaalde discipline. 

Verdedigingsbelang 
Amicus curiae brieven bevestigen dat er ruimte moet blijven voor het 'andere verhaal'. 

5. Het opvragen van een curriculum vitae. Zie overwegingen bij de standaard-vmgenlijst. 
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5.2.2 Conclusies en voorstellen" 

Resumerend wordt voorgesteld: 
a. Algemeen 
1. Bepaalde typen onderzoek (die daarvoor in aanmerking komen) zoveel mogelijk wettelijk te 
reguleren. In de betreffende wettelijke regeling (AmvB of ministeriele regeling) naast procedurele 
regels e.d. tevens de - omvang van - het recht op tegenonderzoek te regelen. 

Zie voor de typen onderzoek die niet in aarunerking komen voor wettelijke regulering het kopje 
'verificatie op het OTT'. 

2. Na te gaan in hoeverre financiele en andere drempels afbreuk kurmen doen aan het recht op 
betwisting van gevonden onderzoelcsresultaten in de vorm van een contra-expertise. Te onderzoeken 
in hoeverre dergelijke drempels kunnen worden weggenomen zonder dat het kosten - en efficiency-

aspect of proces-economische belangen uit het oog worden verloren. (Bijvoorbeeld een recht van 
restitutie van de kosten of betaalde zekerheid indien het tegenonderzoek doorslaggevend andere 
en voor de verdachte gunstiger onderzoeksresultaten oplevert. En/of een ruimere voorschot-
regeling.) 

b. Het vooronderzoek 
3. De bevoegdheden van het opsporings- en vervolgingsapparaat om in het kader van het vooronder-
zoek deskundigen in te schakelen, uit te breiden en wettelijk te regelen. (Zowel algemeen als in 
het kader van de specifieke regulering van de daarvoor in aanmerlcing komende onderzoeksmetho-
den.) In de wettelijke regeling onaftiankelijIcheids- en kwaliteitswaarborgen op te nemen. Zie over-
wegingen paragraaf 5.2.1.3. 

Voorts de rechten van de verdachte in dit verband te regelen, vergelijkbaar met de waarborgen 
zoals die voor de GVO-procedure gelden. Dat wil zeggen: 

4. Het recht van de verdediging om reeds in de vooronderzoeksfase kennis te nemen van eventuele 
onderzoeksresultaten en naar aanleiding daarvan desgewenst een tegenonderzoek te mogen doen 
verrichten (teneinde deze onderzoeksresultaten op het OTT beter te kunnen betwisten of te doen 
verifieren), uit te breiden en wettelijk te waarborgen en te reguleren. 

Na te gaan in hoeverre wat betreft de omvang van het recht op tegenonderzoek, onder andere 
met het oog op het kostenaspect, kan of moet worden gedifferentieerd naar gelang er al dan niet 
sprake is van (wettelijke) onathankelijicheids- en lcwaliteitswaarborgen met betrelcking tot de van 
overheidswege ingeschakelde deslcundigen. 

c. Het 077 
5. Het huidige karalcter van het OTT (verificatie) beter tot uiting te laten komen, i.c. wat betreft 
de inschakeling van deskun.digen in het strafproces: 

44 Hoewel de voorstellen vooral betreldcing hebben op het OTT worden voor een goed begrip ook enkele 
voorstellen m.b.t. het vooronderzoek opgenomen, omdat deze onverbrekelijk sarnenhangen met de voor-
stellen t.a.v. het OTT. 
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a. Verifieren of de verdediging in de vooronderzoeldase voldoende in de gelegenheid is gesteld, 
dan wel terecht is beperkt in haar (bij voorkeur wettelijk afgebakende) recht on de eventuele 
betwisting van deskundigenverklaringen/rapporten adequaat voor te bereiden, bijvoorbeeld door 
middel van een tegenonderwek op kosten van de Staat. 
Mogelijke (eventueel wettelijk te regelen) sancties: 
- Het oorspronkelijke deslcundigenverslag kan niet voor het bewijs dienen; 
- De verdachte wordt alsnog in de gelegenheid gesteld een tegenonderzoek te doen verrichten 

(o.g.v. art. 328 j°. 316 Sv) voor zover dat nog mogelijk is; 
- In het uiterste geval: niet-ontvanlcelificheidsverklaring OM. 

b. Verifieren of het deskundigenonderzoek is uitgevoerd volgens de wettelijke regels, voorzover 
het een onderzoeksmethode betreft die wettelijk is gereguleerd. 
Mogelijke sancties: Zie onder a. 

c. Verificatie van het in het vooronderzoek of op het OTT geproduceerde bewijsmateriaal en 
ttegenbewijs' (dat wil zeggen: de in het vooronderzoek geproduceerde deskundigenverslagen en 
verklaringen en de op het OTT geproduceerde d.eskundigenverklaringen) door middel van: 
- toetsing van de deskundigheid, de kwalificaties en onafhankelijkheid van de ingeschakelde 

deskundigen. (bijvoorbeeld door - afhankelijk van het type ingeschakelde deskundige - stan-
daardvragenlijsten te hanteren; na te gaan of de deslcundige al dan niet is geplaatst op een lijst 
van erkende onafhankelfike deslcundigen; zo nodig kennis te nemen van toegezonden amicus 
curiae brieven of zelf infonnatie in te winnen bij beroepsorganisaties over de betrouwbaarheid 
van de gehanteerde methode of de kennis en vaardigheden van de ingeschakelde deskundige 
enzovoort; een curriculum vitae op te vragen; de deskundige te verzoeken de wettelijke eis 'met 
redenen omIdeed' te expliciteren door vermel ding van de gebruilcte onderzoeksmethode, de mate 
van waarschijnlijkheid van de conclusies, etc.); 

- voor zover dat onvoldoende waarborgen oplevert, wat betreft de onafhankelfilcheid of kwaliteit 
van de ingeschakelde of opgeroepen deskundigen, moat de rechter zelf o.g.v. art. 315 Sv 
deskundigen kunnen oproepen die voldoen aan bepaalde lcwaliteits- en onafhankelijkheidseisen. 
Verzoeken daartoe van de kant van het OM of de verdediging dienen slechts te worden 
gehonoreerd voor zover de rechter in verband met de materiele waarheidsvinding zelf de nood-
zakelijkheid van aanvullend deskundigenverhoor of - onderzoek erkent. (Bijvoorbeeld als de 
onafhankelijkheid van ingeschakelde deskundigen wordt betwist, als er onvoldoende consensus 
bestaat over de deslcundigheid van de ingeschakelde deskundige of betrouwbaarheid van de 
gehanteerde methode, als er onvoldoende gelegenheid is geboden deskundigenrapporten of 
verklaringen adequaat te betwisten, etc.); 

- daamaast kan worden overwogen ook de rechter de bevoegdheid toe te kennen om voorafgaand 
aan de zitting invloed uit te oefenen op de verschijning van bepaalde deslcundigen op het OTT 
(daartoe zou een pre-OTT procedure lcunnen worden ontwilckeld waarbij tevens de rechten en 
waarborgen voor de verdediging en OM betreffende daze voorprocedure kunnen worden 
geregeld). In dat geval Iran ook de rechter zelf - in een soon pro-forma zitting of 'regie-zitting' - 
deskundigen doen oproepen voor zover hij twijfelt aan de onafhankelfilcheid of deskundigheid 
van de door het OM of de verdediging ingeschakelde of opgeroepen deslcundigen, met name 
als daar in de vooronderzoekfase Fen rechter-comrnissaris aan te pas is gekomen. Daartoe zal 
art. 315 Sv moeten worden aangepast. (Aangezien het klassieke onmiddellijkheidsbeginsel - 
waarvan de wetgever van 1926 leek uit te gaan - in de praktijk al lang is ingewisseld voor 
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'rechtdoen op de stuldcen' en het vooronderzoek navenant flink aan belang heeft gewonnen, is 
het niet langer verdedigbaar dat de rechter, die voorafgaand aan het OTT het dossier heeft 
bestudeerd, geen recht zou hebben al year de zitting ambtshalve bepaalde getuigen/deskundigen 
voor het OTT op te roepen indien hij dat o.g.v. het doss* en met het oog op de materiele 
waarheidsvinding (verificatie op het OTT) nodig acht. Dat hoeft niet in strijd te komen met de 
Dominus Litis positie van het OM of de 'tirannie van de tenlastelegging', aangezien de door de 
rechter opgeroepen deskundige slechts wordt ingeschakeld ter toetsing van het geproduceerde 
deskundigenbewijs en om bij te dragen tot de overtuiging van de rechter dat de verdachte het 
tenlastegelegde delict heeft gepleegd. Vooral als de rechter de keuze zou hebben uit een groot 
arsenaal onafhankelijke en gekwalificeerde deskundigen die aan bepaalde kwalificatie-eisen 
voldoen (zie paragraaf 5.2.1.3) zou dat als voordeel hebben dat hij in dat geval minder 
afhankelijk is van de door het OM en verdachte ingeschakelde 'partij-desktmdigen'. Zie ook 
voorstel 1 uit deelrapport 7.; 
in het kader van de 'verificatie' op het OTT en gezien het contradictoire karalcter van het straf-
proces dient de verdediging optimaal in de gelegenheid te worden gesteld haar recht op tegen-
spraak ('het andere verhad) uit te oefenen op het OTT en met name het recht om deskun-
digenmateriaal te betwisten, onder andere door haar in de gelegenheid te stellen zelf deslcundigen 
te doen oproepen en te doen horen. Daarbij mag enerzijds van de verdediging een actieve proces-
houding worden verwacht (op straffe van rechtsverwerking) en mag van de verdediging worden 
gevergd aannemelijk te maken dat de inschakeling van de deskundige niet overbodig of nutteloos 
is clan wel relevante gegevens kan opleveren. Anderzijds mag haar daarbij niet teveel in de weg 
worden gelegd. Dat vereist een nadere invulling van het criterium 'rede-lijkerwijs niet in zijn 
verdediging geschaad' (op grond waarvan het OM en de rechter lcunnen weigeren een door de 
verdachte opgegeven deskundige op te roepen, respectievelijk de rechter kan beslissen een door 
de verdediging meegebrachte deskundige op het OTT niet te horen; zie art. 264-1-c en 288-1-c 
en 287-2j° 288-1-c). De EHRM-uitspraken betreffende het contradictoire karalcter van het straf-
proces en de daarop geente arresten van de HR kunnen daarvoor als leidraad dienen. Zie de be-
handelde EHRM-uitspralcen en HR-arresten in dit verband. (Vgl. o.a. HR 1 december 1992, 
NJ 1993, 631.) 

Een contradictoir strafproces veronderstelt immers een structuur waarin proces-actoren vrijuit 
en in open communicatie met elkaar communiceren en waarin het 'andere verhaal' van des te 
groter belang wordt naarmate de betrouwbaarheid of validiteit van een deslcundigenonderzoek 
Met maximaal gegarandeerd kan worden. Als dat wel het geval is kunnen andere belangen het 
recht om deskundigen te doen oproepen weliswaar tot op zekere hoogte beperken mans dat mag 
nooit betekenen dat daarmee het recht op tegenspraak illusoir wordt. (Vgl. EHRM Isgro vs. Italie 
19-2-91 Pub!. ECRM, series A, vo1,194-A, paragraaf 34.). 



9 Bewijsrecht en bewijsmotivering 

Mr. J.B.H.M Simmelink 

1. Inleiding 

Het 'bewijsrecht' is een ruim terrein voor onderzoek. Modelmatig kan het 'bewijs' in ruime zin wor-
den onderscheiden in de volgende strafvorderlijke onderwerpen: 
a. de verzameling van informatie (het vooronderzoek); 
b. de verificatie van de verzamelde informatie en de aanvuliing van het bewijsmateriaal (de 

terechtzitting); 
c. de verantwoording van de resultaten van het onderzoek (de beslissing omtrent het bewijs van 

de feiten in het vormis en de motivering van deze beslissing). 

De volgende thema's kunnen tot het 'bewijsrecht' in mime zin worden gerekend: 
- de wijze van vergaring van informatie die door de rechter aan de te nemen beslissingen ten 

grondslag kan worden gelegd; 
- de aanwijzing en definiering van de bronnen, de bewijsmiddelen, waaruit de rechter informatie 

kan putten; 
- de wijze waarop een en ander ter kennis van de rechter komt en de hierbij in acht te nemen 

vormvoorschriften, de bewijsvoering; 
- de aanduiding van de bevvijslcracht van de onderscheiden bewijsmiddelen; 
- de omschrijving van criteria waaraan moet zijn voldaan, wil de rechter beweerde feiten voor 

'waar' aannemen; 
- de bewijsbeslissing en -motivering van de rechter in het vonnis. 

In dit deelonderzoek wordt de term 'bewijsrecht' niet in deze veelomvattende betekenis gebruikt, 
maar gaat het om de wettelijke regulering van 1. de beslissing omtrent het bevvijs na de sluiting 
van het onderzoek ter terechtzitting en 2. de verantwoording van deze beslissing in het vonnis. 
Het gaat derhalve om de regeling van de aanwijzing en definiering van de informatiebronnen, de 
voorschriften betreffende de bewijslcracht, de door de rechter aan te leggen besliscriteria en de 
bewijsbeslissing en -motivering in het vonnis. De andere tot het bewijsrecht te rekenen thema's 
komen in andere deelonderzoeken aan de orde (vgl. het ondervragingsrecht, de inrichting van het 
vooronderzoek). Everunin zal in dit onderzoek aandacht worden besteed aan bewijsregels in de 
regeling van de rechtsmiddelen en het bewijs in accessoire procedures. Deze onderwerpen zullen 
in latere stadia van het onderzoek ter sprake worden gebracht. 

Nadrukkelijk is in deze omschrijving het 'bewijsrecht' niet gerelateerd aan het ten laste gelegde 
feit. Een van de deelvragen waarop in dit onderzoek een antwoord moet worden geformuleerd is 
immers de vraag of het bewijsrecht wel moet worden beperkt tot enkel de vaststelling van het ten 
laste gelegde feit. Ook ten aanzien van andere onderdelen van het rechterlijk vonnis vindt feiten-
onderzoek en feitenvaststelling plaats (bijv. strafuitsluitingsgronden, straftoemeting). De vraag 
is of ook hierop het bewijsrecht van toepassing moet worden verklaard. 

In de onderstaande beschouwingen staan de bewijsbeslissing en de -motivering centraal. In 
paragraaf 2 zal een schets worden gegeven van de huidige wettelijke regeling van deze materie 
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en de uitwerking die daaraan in de jurisprudentie is gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 
ingegaan op de betekenis van het EVRM voor het bewijs en de bewijsmotivering. Aansluitend 
zullen in paragraaf 4 enige rechtsvergelijkende exercities worden verricht. Eerst zal intern rechts-
vergelijkend worden gekeken naar het bewijsrecht in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
de Algemene wet bestuursrecht en het nieuwe wetboek van strafvordering voor de Nederlandse 
Antillen en Aruba. Vervolgens wordt de aandacht gericht op het Belgische en Duitse strafproces-
recht. Tevens zullen de voorzieningen uit het Corpus Juris worden belicht, voorzover die beogen 
bewijsrechtelijke regelingen in de EU te uniformeren. Het doel van deze beschouwingen vormt 
paragraaf 5. In deze paragraaf zal, tegen de achtergrond van de algemene uitgangspunten voor de 
inrichting van het onderzoek ter terechtzitting, een schets van een nieuwe regeling van het bewijs-
recht en de bewijsmotivering worden gepresenteerd. 

Bij de behandeling van de diverse onderwerpen staan telkens de volgende aandachtspunten 
centraal: 
- de positie van de zittingsrechter bij de vergaring van het bewijsmateriaal en de invloed die par-

tijen daarbij kunnen uitoefenen; 
- de wettelijke regeling van de bewijsmiddelen; 
- de aanwezigheid van bewijswaarderings- en bewijsminimumregels; 
- de vrijheid van de rechter bij de selectie en waardering van het bewijsmateriaal; 
- de plicht tot motivering van de beslissing omtrent het bewijs in het vonnis. 

Deze aandachtspunten vomten als het ware de rode draad door de diverse onderdelen van dit deel-
onderzoek. 

2. Geldend recht 

2.1 Schets van de wettelijke regeling .  kenmerkende voorzieningen 

De regeling van het bewijsrecht (in de hiervoor aangegeven beperkte betekenis) in het huidige 
WvSv is opgenomen in de art. 338 t/m 344a. De bewijsbeslissing en -motivering is genormeerd 
in de art. 350,352, 358, 359, 359a en 360 eerste lid. Deze regelingen bevatten de volgende kenmer-
kende voorzieningen. 
a. Het bewijsrecht geldt alleen voor de beslissing dat het ten laste gelegde feit door de verdachte 

is begaan. Voor de overige door de rechter te nemen beslissingen geldt een vrij stelsel. 
Uitzondering hierop is het voor de ontnemingsprocedure geldende art. 511f, waarin is aange-
geven dat de schatting van het op geld waardeerbare voordeel slechts kan worden ontleend 
aan wettige bewijsmiddelen. 

b. Het bewijsrecht gut uit van een actieve rechter die zoelct naar de materiele waarheid. 
c. De rechter mag het ten taste gelegde feit uitsluitend bewezen verklaren als hij door de wettige 

bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen dat het feit door de verdachte is begaan. 
d. De wettige bewijsmiddelen moeten op de terechtzitting zijn geproduceerd. Dit is wat bereft 

de eigen waameming van de rechter en de verklaring van de verdachte, getuige en deskundige 
met zoveel worden tot uitdruldcing gebracht in de eis dat een en ander 'bij het onderzoek op 
de terechtzitting moet zijn gedaan. Met het oog op de 'schriftelijke bescheiden' is deze eis niet 
in art. 344 verwoord, maar volgt milks uit art. 301, lid 5: ten bezware van de verdachte mag 
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geen acht worden geslagen op stuldcen die niet op de terechtzitting zijn voorgelezen of waarvan 
niet de korte inhoud is medegedeeld. 

e. De aanwijzing en definiering van de wettige bewijsmiddelen moet worden begrepen als een 
negatief-wettelijk bewijsstelsel. Art. 339 geeft een limitatieve opsonuning van de bewijsmid-
delen die de rechter aan de bewezenverklaring van het ten laste gelegde feit ten grondslag mag 
leggen. De art. 340 t/m 344 geven vervolgens aan welke inhoudelijke eisen aan de toegelaten 
bewijsmiddelen moeten worden gesteld. Weliswaar rekent art. 339 in het algemeen 'schriftelijke 
bescheiden tot de toegelaten bewijsmiddelen, doch in art. 344 blijken de als bewijsmiddel 
bruikbare schriftelijk bescheiden te worden onderverdeeld in categorieen. Daarbij is ten aanzien 
van de meest open categorie aangegeven dat 'andere geschriften' alleen lcunnen gelden in ver-
band met de inhoud van andere bewijsmiddelen. 

f. Feiten en omstandigheden van algemene bekendheid behoeven geen bewijs. De rechter is niet 
verplicht, indien hij de bewezenverklaring mede baseert op dergelijke feiten en omstandig-
heden, in zijn vonnis te expliciteren welke feiten en omstandigheden hij van algemene bekend-
heid acht. 

g. In art. 343 worden geen eisen gesteld aan de personen die als 'deslcundige' op de terechtzitting 
een als bewijstniddel bruikbare verklaring kunnen afleggen. Evenmin geeft art. 344, lid 1 onder 
4°, in dit opzicht voorzieningen. 

h. De wettelijke regeling bevat enige voorschriften met betrelcking tot de bevvijslcracht van enige 
bewijstniddelen: de bewijsminimumvoorschriften. Int deze voorschriften vloeit voort dat een 
bewezenverklaring niet is toegelaten als niet een bepaald minimum aan bewijsmiddelen voor-
handen is. Deze bewijstninima bestaan uit twee categorieen: de voorschriften die al vanaf de 
invoering van het wetboek daarin waren geplaatst (de artikelen 341 leden 3 en 4, 342 lid 3', 
344 lid 1 onder 5°) en de moderne bewijsminima betreffende de verklaringen van personen 
waarvan de identiteit niet blijkt en de schriftelijke bescheiden waarin zodanige verklaringen 
zijn opgenomen, die onder invloed van art. 6 EVRM in het wetboek zijn opgenomen (artikelen 
342 lid 2, 344 lid 3 en 344a). 

i. De beslissing omtrent het bewijs van het ten laste gelegde feit dient in het vonnis te worden 
opgenomen. Zowel de negatieve (vrijspraalc) als de positieve (bewezenverklaring) beslissing 
dient met redenen te zijn omkleed. 

j. De rechter is vrij bij de selectie en waardering van de overtuigende lcracht van het op de 
terechtzitting gepresenteerde bewijsmateriaal. Als de rechter tot een bewezenverklaring van 
het ten laste gelegde feit komt, hoeft hij het selectie- en waarderingsproces niet te verant-
woorden in het vonnis.Volstaan kan worden met de weergave van het resultaat van die selectie 
en waardering: het vonnis dient de bewijstniddelen, de redengevende feiten en omstandigheden, 
te bevatten op basis waarvan de rechter tot de overtuiging is gekomen dat het ten laste gelegde 
feit door de verdachte is begaan. Een uitzondering hierop vormen de in art. 360, lid 1, genoem-
de gevallen. Van het gebruilc van de aldaar genoemde verklaringen als bewijsmiddel dient het 
vonnis reden te geven. 

k. De rechter is niet verplicht zijn bewijsredenering in het vomiis weer te geven. 
1. Verweren van de verdachte gericht tegen de bewezenverklaring of het gebruik van bepaalde 

bewijsmiddelen behoeven - als de rechter het verweer niet aanvaard - geen gemotiveerde 
verwerping in het vonnis. 

1 	Met de uitzondering in art. 344, lid 2. 
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22 Wetsgeschiedenis 

2.2.1 Oorspronkelijk Regeringsontwere 

Het bewijsrecht in het O.R.O. van het WvSv moet worden aangemerkt als een wettig bewijsstelsel 
dat tendeert in de richting van een vrije bewijsleer. Het stelsel was 'wettig' in die zin dat de rechter 
zijn overtuiging omtrent het bewezen zijn van het ten laste gelegde feit diende te baseren op 'den 
inhoud van wettige bewijsmiddelen' (art. 331 O.R.0.). De toegelaten wettige bewijsmiddelen waren 
gelijk aan de thans in art. 339 Sv genoemde bewijsmiddelen. Het gebruik van een ander bewijs-
middel dan een van de wettig toegelaten bewijsmiddelen was niet geoorloofd. 

De wettelijke regeling van de bewijsmiddelen had alleen betrekking op het bewijs dat de 
verdachte het ten laste gelegde felt had gepleegd. De aanwezigheid van 'redenen van uitsluiting 
der strafbaarheid, als overmacht, noodweer en ontoerelceningsvatbaarheid van den verdachte' kon 
ook op andere wijzen aannemelijk worden gemaalct. 'Ook in de bewijsvoering, dat hij het te laste 
gelegde feit niet heeft gepleegd, is de verdachte niet aan eenig bewijsmiddel gebonden'. Evenmin 
was de opsonuning van bewijsmiddelen van betekenis voor de motivering van de opgelegde straf 
De rechter mocht bij de strafoplegging rekening houden met omstandigheden, 'ook al was het bewijs 
dier omstandigheden in rechte niet geleverd'. In de MvT (p. 141) wordt hierover gesteld: 

Het schijnt beter dien eisch niet te stellen, dear de techter uit den aard der zaak toch bij het bepalen der straf 
ook met deze niet wetrig bewezen omstandigheden rekening houdt en het eenig gevolg dus zou zijn, dat niet 
de ware, althans niet alle beweegredenen in het vonnis werden vermeld.' 

Nieuw was het bewijsmiddel 'eigen waarneming van den rechter'. Deze eigen waameming was 
het middel om de rechter bekend te maken met alle sporen van het misdrijf in de 'buitenwereld'; 
d.w.z. de stulcken van overtuiging en alles wat de rechter aan de andere toegelaten bewijuniddelen 
kan waamemen (VV/MvA, p. 59-60). 

De verklaring van de medeverdachte werd niet toegelaten als bewijsmiddel. Deze uitsluiting 
Held verband met het oordeel van de wetgever dat de verklaring van een medeverdachte met het 
oog op het bewijs van de schuld van de verdachte te onbetrouwbaar moest worden geacht: 

imede-verdachten hebben Cr nagenoeg steeds belang bij elkander te bezwaren l  en 'hunne eigen schuld te 
verlichten'. Bovendien kon een medeverdachte niet onder ede worden gehoord, 'zoodat ook die waarborg 
dat zij de waarheid zullen spreken wordt gemist. 1  

Verder bevatte het ontwerp regels betreffende de bewijsvoering. Hiermee werden de voorschriften 
bedoeld, die betrelddng hadden op de Ivorm waarin bepaalde bewijsmiddelen door de rechter mogen 
worden gebezigd': regels omtrent de beediging van getuigen en deskundigen, de persoonlijke 
verschijning en rechtstreekse ondervraging, de wijze van overlegging van schriftelijke bescheiden 
etc. Deze categoric voorschriften werd niet opgenomen in de afdeling over het bewijsrecht, tnaar 
op andere plaatsen in het wetboek zoals de opsporing en het onderzoek op de terechtzitting. De 
afdeling over het bewijsrecht werd gereserveerd voor de opsomming en omschrijving van de 
bewijsmiddelen. 

2 	Zie Bijl. Hand. II 1913-1914, 286, fir. 2 (voorste1 voor een nieuw Wv8v) en 3 (MvT). 
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Met de inhoudelijke omschrijving van de bewijsmiddelen en de bewijsvoeringsvoorschriften 
beoogde de wetgever te bevorderen dat de feiten, ten behoeve van het oordeel over het ten laste 
gelegde feit, 'op de meest vertrouwbare wijze tot 's rechters kennis worden gebracht'. Voorschriften 
omtrent het horen van getuigen, deskundigen (zoals de beediging en de rechtstreekse ondervraging) 
en de aanduiding van de als bewijsmiddel bruikbare schriftelijke bescheiden lcurmen derhalve 
worden beschouwd als waarborgen voor de inhoudelijke betrouwbaarheid voor het op de 
terechtzitting gepresenteerde bewijsmateriaal (MvT, p. 131 en 136). 

Het ontwerp bevatte geen voorschriften omtrent de bewijskracht van de verschillende bewijsmid-
delen. Gebroken werd met diverse bewijsminimumvoorschriften, zoals die in het WvSv 1886 waren 
opgenomen.3 Deze voorschriften konden naar het oordeel van de wetgever deels overbodig worden 
geacht, deels zouden zij 'het vinden der materieele waarheid in den weg' staan. Met het oog daarop 
verdiende het de voorkeur de rechter volledige vrijheid te laten bij de waardering van de bewijs-
lcracht van de voorhanden bewijsmiddelen. De consequentie was dat een bewezenverklaring zou 
ktumen worden uitgesproken op basis van de op zichzelf staande verklaring van de verdachte of 
op de verklaring van slechts een getuige. 

Afgezien is van een voorschrift vergelijkbaar met het 'Engelse adagium, dat immer the best 
evidence aanwezig moet zijn'. De wetgever achtte het niet gewenst hieromtrent jets in de wet op 
te nemen. De ontwilckeling van dergelijke bewijsregelen kon beter aan wetenschap en pra1ctijk 
worden overgelaten. 

De compensatie van de schrapping van de bewijsminima zag de wetgever in enige bewijsmoti-
veringsvoorschriften. Hierin lagen 'waarborgen ... ter voorkoming, dat de rechter de schuld der 
verdachten te lichtvaardig zal aannemen'. Elke bewezenverklaring diende te steunen op daartoe 
reden gevende feiten en omstandigheden. Hiermee beoogde de wetgever de rechter te verplichten 
in het vonnis 'de feiten en omstandigheden te noemen, die z.i. door de bewijsmiddelen vaststaan 
en waaruit hij het bewijs van het te laste gelegde afleidt' (MvT, p. 140). Met deze redengeving zou 
de rechter doen blijken van 'den logischen gedachtengang der vonnissen'. Tevens werd bepaald 
dat 'indien geen ander bewijsmiddel aanwezig is dan de verklaring van den verdachte of van den 
getuige, zoomede indien bewijs wordt ontleend aan de verklaring van een wegens zijn jeugdige 
leeftijd ofkrankzinnigheid met beedigden getuige, het vonnis waarbij het bewijs als geleverd wordt 
aangenomen, daarvan in het bijzonder reden moet geven. De rechter is in zoodanig geval dus 
niet langer verplicht vrij te spreken, maar is, het feit als bewezen aarmemende, gehouden in het 
bijzonder te mootiveren, waarom hij aan de genoemde exceptioneele bewijsmiddelen bewijslcracht 
toekene (MvT, p. 133). 4  

Het in het O.R.O. neergelegde bewijsstelsel moet worden begrepen tegen de achtergrond van het 
door de wetgever gemaalcte onderscheid tussen bewijsmiddelen en bewijsgronden. 5  Het 'bewijs-
middel' is de vorm waarin de feiten - de bewijsgronden - ter kennis van de rechter komen. Het 
verschil tussen deze begrippen kan worden verhelderd aan de hand van passages in de MvT betref-
fende de schriftelijke bescheiden. In art. 337 O.R.O. werd een drietal categorieen schriftelijke 
bescheiden als toegelaten bewijsmiddel aangewezen. In deze limitatieve opsormning ging het om 

3 	Uiteenlopende redenen lagen aan deze keuze ten grondslag; zie de MvT, p. 133. 
4 	Zie het voorgestelde art. 353: 'Ingeval het bewijs mede wordt aangenomen op de verklaring van een getuige, 

als bedoeld bij artikel 219, laatste lid, of wel uitsluitend wordt aangenomen op de verldaring van den getuige 
of van den verdachte, geeft het vonnis daarvan, op straffe van nietigheid, in het bijzonder reden'. 

5 	Vergelijk K. Rozemond, Strafvorderlijke rechtsvinding, Gouda Quint, Deventer 1998, p. 111 e.v. 
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'bescheiden die, wat hunne betrouwbaarheid benefit, op eerie lijn zijn te stellen met beedigde getuige-
verklaringen en van den verdachte zelf uitgegane erkentenissen en mededeelingen en evenals daze uit eigen 
hoofde reeds als kenbron der waarheid zijn aangewezen.' 

Daze opsomming was geen belenunering om andere geschriften, bijv. een door de verdachte 
geschreven brief, als bewijsgrond aan te merken, mits van die bewijsgrond bleek uit een van de 
wel aLs bewijsmiddel toegelaten schriftelijke bescheiden (bijv. een proces-verbaal van een opspo-
ringsambtenaar). De brief van de verdachte kon that worden aangemerkt als bewijsmiddel, 'omdat 
zij in zich zelf de noodige waarborgen van waarachtigheid' mist. Indian het stulc evenwel via een 
van de toegelaten bewijsmiddelen ter kermis van de rechter lcwam, kon hij dat stuk wel als bewijs-
grond aarmemen voor de waarheid van het de verdachte ten taste gelegde feit. De regeling in het 
O.R.O. gaf derhalve wel een limitatieve opsomming van de toegelaten bewijsmiddelen, bij de 
beoordeling van hetgeen de rechter als bewijsgrond wilde aannemen werd hij evenwel geheel vrij 
gelaten (MvT, p. 136). 

2.2.2 Invoeging bewijsminima 

In de loop van de parlementaire behandeling is het bewijsrecht in het O.R.O. bijgesteld. De meest 
wezertlijke verandering betreft het 'herster van bewijsminimumvoorschriften. In dat verband ward 
met het oog op de verklaring van de verdachte in het VV gesteld: 

'Eenige andere leden achtten cane verklaring van den verdachte zonder meer waarborgen niet voldoende 
als bewijsmiddel.' 

Naar aanleiding hiervan werd zonder nadere motivering een minimumvoorschrift ingevoegd dat 
aansloot bij het oude art. 403 WvSv 1886: 

'Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde feit heeft begaan, kan door den rechter niet uitsluitend worden 
aangenomen op de verklaring van den verdachte.' 

In het VV werd ook bezwaar gemaakt tegen het vervallen van de oude 'unus testis nullus testis'-
regal. Gevreesd werd 'dat, als de verldaring van den getuige als volledig bewijs zou lcurmen gelden, 
de veroordeling van onschuldigen daarvan het gevolg zou lcunnen zijn'. De aan het woord zijnde 
laden liepen liever de kans 'dat bij behoud van den ouden regal that zelden schuldigen worden 
vrijgesproken'. Vervolgens gal de minister aart dat ook hem bij nadere overweging het behoud van 
de oude regal gewenst voorkwam. Mitsdien werd bepaald: 

'Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde felt heeft begaan, km door den rechter niet uitslui-tend warden 
aangenomen op de verklaring van den getuige.' 

In de aanwijzing van de als bewijsmiddel bruilcbare schriftelijke bescheiden ward op dit bewij s-
minimum een uitzondering gemaakt met het oog op de processen-verbaal van een opsporings-
ambtenaar. 

De regeling van de schriftelijke bescheiden ward in nog een ander opzicht gewijzigd. Ook 'alle 
andere geschriften' warden toegelaten als bewijsmiddel. Daze toevoeging ward wenselijk geacht, 
zodat in het vooronderzoek afgelegde schriftelijke verklaringen en van de verdachte afkomstige 
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geschriften als bewijsmiddel zouden lcurmen worden gebruikt. Bij deze wijziging plaatste de 
minister de kanttekening 'dat uiteraard langs den weg van dit artilcel de alsnog opgenomen 
bewijsminima-voorschriften niet zullen mogen worden ontdoken'. Dit sprak voor hem zo vanzelf, 
'dat eene bepaling van die strekking geheel onnodig voorkomt' (VV/MvA, p. 61-62). 

2.2.3 Wet getuigenbeschenning 

Bij de Wet getuigenbescherming 6  zijn in de afdeling over het bewijsrecht enige voorschriften 
opgenomen omtrent het gebruik voor het bewijs van verklaringen van anonieme getuigen, dan wel 
van schriftelijke bescheiden waarin zodanige verklaringen zijn opgenomen. Het betreft de artilcelen 
342 lid 2, 344 lid 3 en 344a Sv. Deze regelingen zijn ingevoerd onder invloed van jurisprudentie 
van het EHRM en de Hoge Raad beireffende de anonieme getuige en de daarmee samenhangende 
inbreuken op het ondervragingsrecht, en het gebruik van verldaringen van anoniem gebleven 
personen voor het bewijs. 

De eerste twee van de genoemde artikelen zijn in wezen 'bewijsverboden'. Het derde artikel sluit 
aan bij de artikelen 341 lid 4 en 342 lid 3 en moet derhalve worden begrepen als een bewijsmini-
mumvo orschri ft . 

Het tweede lid van art. 342 gaat nit van het principe dat verklaringen van anonieme getuigen 
(die op de voet van art. 298 lid 2 worden voorgelezen en aldus worden geacht op de terechtzitting 
te zijn afgelegd) niet voor het bewijs van het ten laste gelegde feit mogen worden gebruikt, tenzij 
is voldaan aan enige voorwaarden. Deze houden in: 
- de getuige moet zijn aangemerkt als een bedreigde getuige in de zin van art. 136c Sv; 
- hij moet op de wijze van de art. 226c-226f zijn gehoord, zodat overeenkomstig art. 226d lid 

2 gelegenheid is geboden voor uitoefening van het ondervragingsrecht; 
- het bewezen te verklaren feit moet formed l en materieel van een bepaalde emst zijn (voorlopige 

hechtenis moet zijn toegelaten en het feit moet kunnen worden gekwalificeerd als een emstige 
inbreuk op de rechtsorde). 

Art. 344 lid 3 gaat nit van hetzelfde principe. Schriftelijke bescheiden waarin verklaringen zijn 
opgenomen van personen waarvan de identiteit onbekend is, mogen niet voor het voor het bewijs 
worden gebruilct, tenzij: 
- de bewezenverklaring 'in belangrijke mate' steun vindt in andersoortig bewijsmateriaal; 
- door de verdediging geen annspraak is gemaakt op uitoefening van het ondervragingsrecht. 

Blijkens de parlementaire stukken moet het 'in belangrijke mate' uit de eerste voorwaarde worden 
begrepen als een materieel criterium. Het gaat hierbij niet zozeer om de kwantitatieve hoeveelheid 
'andersoortig' bewijsmateriaal, die naast het betrokken schriftelijke bescheid aan een bewezenver-
klaring ten grondslag wordt gelegd, maar om de kwalitatieve rol van het geschrift in de gehele 
bewij sconstructie 

Het als bewijsminimumvoorschrift op te vatten art. 344a stelt geen kwalitatieve eisen aan de 
bewijsconstructie in verband met het gebruik voor het bewijs van verklaringen van bedreigde ge-
tuigen en geschriften waarin verklaringen van anoniem gebleven personen zijn opgenomen. Het 

6 	Wet van 11 november 1993, Stb. 1993, 603; kamerstuldcen 22483. 
7 	Zie de MvT, Kamerstuldcen 22483, nr. 3, p. 33-34. 
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voorscluift volstaat met de eis dat het bewijs 'niet uitsluitend' op basis van dergelijke verklaringen 
en geschriften mag worden aangenomen. Niet uftsluitend' impliceert dat het steunbewijs in het 
geheel van de bewijsmiddelen van ondergeschikte betekenis kan zijn. Vergelijk de opmerldng in 
de MvT, waarin aangegeven wordt dat aan het criterium van art. 344a wordt geacht te zijn voldaan 
als in een geval van verkrachting het bewijs berust op de anonieme verldaring van het slachtoffer, 
een verklaring van een anoniem gebleven getuige en de resultaten van een medisch onderzoek, 

Naast de bovengenoemde bewijsrechtelijke voorschriften is door de Wet getuigenbeschenning 
art. 360 Sv aangevuld met een bijzondere motiveringsplicht. De rechter dient in zijn vonnis van 
het gebruik van een verklaring van een bedreigde getuige of van een getuige die 'beperlct anoniem' 
is gehoord, of van een schriftelijk stuk waarin een verklaring van een anoniem persoon is opgeno-
men 'in het bijzonder reden'te geven. De rechter dient in de bewijsmotivering tot uitdrukking te 
brengen dat de voorwaarden van art. 342 lid 2 zijn vervuld, dat de beperlct anoniem gehoorde 
getuigen in verband met het afleggen van een verklaring overlast zullen ondervinden of in de 
uitoefening van zijn beroep zullen worden belemmerd, of dat aan de voorwaarden van art. 344 lid 
3 is voldaan. 9  

2.2.4 Systematische verbanden: heeft de door de wetgever ontworpen regeling consequenties voor 
andere onderdelen van de strafvordering? 

Uit de MvT en het gecombineerde VV/MvA bij het WvSv kan worden afgeleid dat de wetgever 
systematische samenhang zag tussen de regeling van het bewijsrecht en andere wezenlijke onder-
delen van de strafvordering: 
- de eis van wettigheid van de gebezigde bewijsmiddelen, de omschrijving van de toegelaten 

bewijsmiddelen en de vereiste motivering van de bewezenverklaring maken het mogelijk dat 
de Hoge Raad controle kan uitoefenen over de toepassing van het bewijsrecht; rn  

- de vermelding in het vormis van de redengevende feiten en omstandigheden die tot het bewijs 
van het ten laste gelegde felt hebben geleid, maalct het mogelijk in hoger beroep en cassatie 
controle uit te oefenen op 'den logischen gedachtengang der vonnissen'," 

- de bewijsvoeringsvoorschriften, zoals de voorschriften omtrent de verzameling van bewijs-
materiaal in het vooronderzoek, de beediging van getuigen en deskundigen, de rechtstreekse 
ondervraging, de overlegging van geschriften c.d. vormen waarborgen voor de betrouwbaarheid 
van het bewijsmateriaa1; 12  

- de wettelijke opsomming van de bewijsmiddelen bevordert de gelijkheid van rechtspleging; 
zou wonden afgezien van zo'n opsornming, dan bestaat de Ions dat 'de eene rechter als bewijs-
middel zou toelaten wat door den ander wordt verworpen'. 13  

De bij de Wet getuigenbescherming ingevoerde bewijsregels hangen systematisch samen met de 
regeling betreffende het horen van getuigen door de rechter-commissaris tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek, de in de art. 226a t/m 226f opgenomen procedure en het horen van getuigen op 

8 	1Camerstulcken 22 483, nr. 3, MvT, p. 35. 
9 	Kamerstulcken 22483, nr. 3, MvT, p. 38-39. 
10 Vg1.1301. Hand. 11 1913-1914, 286, nr. 3, p. 62. 
11 MvT, p. 140. 
12 MvT, p. 136. 
13 MvT, p. 132. 
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de zitting. Ten aanzien van de bedreigde getuige of de beperkt anoniem te horen getuige kan het 
ondervragingsrecht niet ten voile worden uitgeoefend. De bij het horen van dergelijke getuigen 
te volgen procedure moet de aan te brengen beperkingen op de rechtstreekse en volledige 
ondervraging in voldoende mate compenseren, opdat de afgelegde verklaring door de rechter voor 
het bewijs van het ten laste gelegde feit kan worden gebruikt. In die procedure zal ook rekenschap 
moeten worden afgelegd van de betrouwbaarheid van de verklaring, aangezien die toetsing maar 
zeer beperkt door de rechter op de zitting kan worden uitgevoerd. 

Het motiveringsvoorschrift van art. 360 Sv maakt het mogelijk dat in hoger beroep en cassatie 
controle kan worden uitgeoefend over de toepassing van de regeling van de bedreigde getuige en 
de naleving van de bij die toepassing in acht te nemen voorwaarden. 

2.2.5 Rechtsontwildceling 

1. Sedert de inwerkingtreding van het huidige wetboek van strafvordering is over het bewijsrecht 
en direct daannee samenhangende thema's een grote hoeveelheid literatuur en jurisprudentie 
verschenen. In deze paragraaf, waarin in kort bestek de sinds 1926 plaatsgevonden hebbende 
kenmerkende ontwildcelingen aangaande het bewijsrecht en de bewijsmotivering worden weerge-
geven, lcunnen onmogelijk de vele in de literatuur naar voren gebrachte standpunten over deze 
materie worden geinventariseerd en besproken." Evenmin leent het bestek van deze paragraaf zich 
voor een uitgebreide bespreking van een gote hoeveelheid jurisprudentie. Gelet op het doel waar-
mee dit deelrapport is geschreven, wordt volstaan met een korte aanduiding van enige ontwildo-
lingen die direct ktmnen worden gerelateerd aan de gekozen uitgangspunten voor de inrichting 
van het strafgeding (zie Algemeen deel, onder 3. Theoretisch kader, en 4. Keuzen en uitgangs-
punten). Het betreft de uitholling van het wettige bewijsstelsel, de jurisprudentiele uitwerking van 
de bewijsmotiveringsvoorschriften, de interpretatie van de bewijsminima, het gebruik voor het 
bewijs van verklaringen die zijn afgelegd in het vooronderzoek in verband met de uitoefening van 
het ondervragingsrecht van art. 6, lid 3 onder d, EVRM, en de in de jurisprudentie ontwikkelde 
gevallen waarin bijzondere motiveringsplichten gelden aangaande de selectie en waardering van 
het bewijsmateriaal en de verwerping van verweren die zijn gericht tegen het ten laste gelegde feit. 

2. De wetgever heeft gestreefd naar een limitatieve opsomming en inhoudelijke omschrijving van 
de toegelaten bevvijsmiddelen. Met deze opsomming en definiering beoogde de wetgever de 

14 Uit de vele literatuur kan worden genoemd: 
- A. Beijer, Bedreigde getuigen in het strafproces, diss., Arnhem 1997; 
- W.L. Borst, De bewijsmiddelen in strafzaken, diss., Arnhem 1985; 
- W.L. Borst en J.F. Nijboer, Inleiding tot het strafrechtelijk bewijsrecht, Nijmegen, div. druldcen; 
- Ch. J. Enschede, Bewijzen in het strafrecht, RM Themis 1966, p. 488-518; 
- J.W. Foldcens, Bewijzen in het strafprocesrecht, Zwolle 1984; 
- D.M.H.R. Gard, Het onmiddellijlcheidsbeginsel in het Nederlandse strafproces, diss., Arnhem 1994; 
- G.E. Langemeijer, Beweringslast en bewijsrisico in het strafproces, TvS 1931, p. 73-102; 
- Melai, Wetboek van strafvordering, aant. op de art. 338-344a; 
- J.F. Nijboer, Algemene grondslagen van de bewijsbeslissing in het Nederlandse strafprocesrecht, diss., Arnhem 

1982; 
- J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, 3e dr., Nijmegen 1997; 
- W.P.J. Pompe, Het bewijs in strafzaken, in: Vijf opstellen van Willem Pompe, Zwolle, z.j., p. 
- J.M. Reijntjes, Strafrechtelijk bewijs in wet en pralctijk, diss., Arnhem 1980. 
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inhoudelijke betrouwbaarheid van het bewijsmateriaal te waarborgen. Het bewijsmiddel 'eigen 
waameming van de rechtee, de interpretatie van begrippen uit de omschrijvingen van de andere 
bewijsmiddelen en de de auditu-rechtspraak brengen evenwel met dat het bewftsstelsel in wezen 
functioneert als een vrij bewijsstelsel. 

Bewijsmateriaal dat in eerste instantie niet lijkt te beantwoorden aan de definitie van de 
toegelaten bewijsmiddelen, kan via de 'eigen waameming van de rechteri toch voor het bewijs wor-
den gebruikt. Hierbij !can worden gedacht aan de stulcken van overtuiging, afbeeldingen, geluids-
banden, videobeelden etc. Mien dergelijke informatiedragers op de terechtzitting worden getoond, 
worden zij door de rechter waargenomen en lumen zij aldus voor het bewijs worden gebruilct. 
Afbeeldingen etc. zijn eveneens vatbaar voor waameming door opsporingsambtenaren, zodat de 
weergave van het waargenomene door middel van een proces-verbaal ter kennis van de rechter 
kan worden gebracht. Op daze wijze lcutmen in beginsel alle voor het bewijs van de tenlastelegging 
redengevende feiten worden herleid naar een van de wettige bewijsmiddelen en !amen derhalve 
voor het bewijs worden gebruikt." Beperkingen op dit beginsel liggen niet besloten in de inhou-
delijke definities van de bewijsmiddelen, maar berusten op andere gronden. Zo is het met de positie 
van de raadsman van de verdachte of de op de terechtzitting aanwezige °Meier van justitie onver-
enigbaar am uitlatingen van deze personen via een van de toegelaten bewijsrniddelen (eigen waar-
neming van de rechter, verklaring van een getuige) voor het bewijs te gebruiken." Strilct genomen 
worden de uitlatingen van de raadsman en de officier van justitie op de terechtzitting vvaargenomen 
door de rechter, dan wel zijn die uitlatingen de auditu reproduceerbaar door een getuige. Strikt 
genomen stoat het wettige bewijsstelsel er als zodanig Met aan in de weg am het gecreterde bewfts-
rniddel te gebruiken. Len dergelijke handelwijze is evenwel onverenigbaar met de positie die de 
raadsman en de officier van justitie op de terechtzitting innemen. 

De wettige bewijsregeling betreffende verklaringen van getuigen ging er van tilt dat getuigen 
zoveel mogelijk op de terechtzitting en onder ede een verklaring af zouden leggen, waarbij voor 
de verdediging alle gelegenheid bestond om de getuigen rechtstreelcs te ondervragen. De regaling 
van de voor het bewijs bruikbare op ambtseed opgemaalcte processen-verbaal van opsporings-
ambtenaren veronderstelde dat in het proces-verbaal verslag werd gedaan van de door hen 
persoonlijk gedane verrichtingen en waamemingen in verband met de opsporing van het strafbare 
feit. Door de de auditu-rechtspraalc is aan deze veronderstellingen de grondslag komen te ontvallen 
en bestaan er wettelijk nagenoeg geen beperkingen om buiten rechte afgelegde getuigenissen voor 
het bewijs te gebruiken." Wat betreft de functie van het wettige bewijsstelsel, het bieden van 
aanIcnopingspunten voor de selectie van betrouwbaar en onbetrouwbaar bewijsmateriaal, ligt thans 
de nadruk op de naleving van zittingsvoorschriften (zoals de beediging van getuigen, het al dan 
niet oproepen van personen am als getuige op de terechtzitting te verschijnen) en de uitoefening 
van het ondervragingsrecht. De door het wettige bewijsstelsel als zodanig geboden waarborgen 

15 Vgl. G.J.M. Carstens, Het Nederlands strafprocesrecht, 2e dr., p. 599-601; G. ICnigge, Afscheid van het wettelijk 
bewijsstelsel, RN Themis, 1995, p. 381-382. 

16 Vgl. HR 15 september 1980, NJ 1981, 13, waarin is aangegeven dat de verklaring van de raadsman niet voor 
het bewijs mag warden gebruild; aangenomen nag warden dat zulks ook niet is toegelaten via de 'eigen wear-
neming van de rechtef of door middel van een de auditu constructie met can van de andere toegelaten bewijs-
middelen. In HR 17 februari 1981, NJ 1981, 536 en HR 19 december 1995, NJ 1996, 249 is beslist dal de °Meier 
van justitie die in de zaak als vertegenwoordiger van het openbaar ministerie is opgetreden, niet als getuige kan 
warden gehoord. 

17 Een uitzondering vomzen de bewijsminima ter zAke van verIcktingen van anoniem gebleven getuigen in art. 344, 
lid 3, en 344a Sv. 
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zijn derhalve afgestorven en bij ahdere strafvorderlijke voorzieningen weer tot leven gekomen. 
Deze uitholling van het waarborgkaralcter van het wettige bewijsstelsel is niet gepaard gegaan met 
een evenredige groei aan betekenis van andere facetten van het stelsel. De slotsom is dan ook dat 
het wettige bewijsstelsel in het strafprocesrecht geen positief te waarderen fiincties meer vervult. 

3. In de ogen van de wetgever zou de motivering van de beslissing omtrent het bewijs van het ten 
laste gelegde feit uit twee delen moeten bestaan: de weergave van de inhoud van de gebezigde 
bevvijsmiddelen (art. 359, lid 1) en een vermelding van de uit de bewijsmiddelen afgeleide reden-
gevende feiten en omstandigheden (art. 359, lid 3). In de jurisprudentie heeft dit tweede deel van 
de bewijsmotivering geen zelfstandige plaats gekregen. Al spoedig na de inwerlcingtreding van 
het wetboek heeft de Hoge Raad beslist dat aan het motiveringsvoorschrift van art. 359, lid 3, Sv 
in principe is voldaan indien de rechter na de vermelding van de bewijsmiddelen overweegt: 

leverende immers de in bovenstaande bewijsmiddelen opgenoemde feiten en omstandigheden, die hier als 
herhaald moeten worden beschouwd, op even zoovele redengevende feiten en omstandigheden, waarop steunt 
(de) beslissing dat het te laste gelegde en hierboven bewezen verklaarde door den verd. is begaan." 8  

Of naast deze algemene bewoordingen nog afzonderlijk een nadere redengeving omtrent het bewijs 
in het vorinis diende te worden opgenomen, werd overgelaten aan de feitenrechter. Voor ingrijpen 
door de cassatierechter was pas plaats 'indien de als zoodanig aan te vvijzen feiten of omstan-
digheden de redengeving voor meergenoemde beslissing (de bewezen verklaring, JS) niet kunnen 
opleveren'. Aanleiding voor zo'n oordeel van de cassatierechter kon zijn een geval waarin de 
feitenrechter een tegen de ten laste gelegde feiten gericht verweer van de verdachte in het midden 
had gelaten. 19  Indien de feitenrechter daarentegen, al dan niet naar aanleiding van een gevoerd 
verweer, een nadere verantwoording van de bewezen verklaring in het vonnis/arrest opnam, gold 
de eis van art. 359, lid 1, Sv: die verantwoording kon alleen steunen op de 'feiten of omstan-
digheden' die aan de bewijsmiddelen konden worden ontleend." 

Naast de door art. 359, lid 1, Sv gediste vermelding van de wettige bewijsmiddelen heeft de 
aanwijzing van de voor de bewezen verklaring 'redengevende feiten of omstandigheden' overeen-
komstig art. 359, lid 3, Sv voor de motivering van de bewezen verklaring inhoudelijk dus weinig 
aanvullende betekenis. Uit de eis van art. 359, lid 3, Sv wordt evenwel afgeleid dat de rechter bij 
de weergave van de gebezigde bewijsmiddelen zich client te beperken tot de uit het bewijsmiddel 
blijkende redengevende feiten. Op deze wijze kan aan de inhoud van bepaalde bewijsmiddelen 
redengevende lcracht worden ontzegd.' Hierbij kan worden gedacht aan een proces-verbaal van 

18 Zie FIR 21 juni 1926, NJ 1926, p. 725, m.nt. L.B., HR 7 juni 1926, NJ 1926, p. 727, m.nt. L.B., HR 23 november 
1965, NJ 1966, 227, m.nt. Van Berckel. Het ontbreken van een dergelijke formulering hoeft geen consequenties 
te hebben; zie HR 12 juni 1979, NJ 1979, 584, waarin de formulering van art. 359, lid 3, Sv in de beslissing van 
de feitenrechter werd ingelezen. 

19 HR 29 november 1926, NJ 1927, p.43, m.nt. L.B. (dit arrest zou naar huidige maatstaven onder de zgn. Meer 
en Vaart-jurisprudentie worden gerubriceerd), HR 17 olctober 1927, NJ 1927, p. 1446. 

20 Vgl. o.m. HR 8 juni 1972, NJ 1972, 231, m.nt. A.L.M.; A. Krikke, Bewijsmotivering en overweging onder de 
steep in strafvonnissen, RM Themis 1977, p.446 e.v.; G. Knigge, Beslissen en motiveren, Gouda Quint, Arnhem 
1980, p. 160-167. 

21 Zie bijv. P.J.H.M. Brouns, De bewijsmotivering in strafzaken, in: G. Knigge (red.), Leerstuldcen van straf-
procesrecht, 4e dr., Wolters Noordhoff, Groningen 1998, p. 198-202; G. 1Cnigge, Beslissen en motiveren, p. 144- 
148, 155-160. 
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een opsporingsambtenaar, dat een verklaring van een getuige bevat waarin meningen, gissingen 
of conclusies worden uitgesproken (bijv. HR 15 april 1975, NJ 1975, 289, m.nt. Th.W.v.V.), een 
verklaring van een getuige die leugenachtig is bevonden (FIR 14 september 1992, NJ 1993, 54, 
m.nt. ThWvV), tegenstrijdigheid in een bewijsmiddel (HR 5 februari 1963, NJ 1963, 196, m.nt. 
Van Berckel) of de omstandigheid dat de verdachte weigert een verldaring af te leggen of zich op 
zlin zwijgrecht beroept (HR 12 maart 1996, NJ 1996, 539; 11R 19 maart 1996, NJ 1996, 540). De 
inhoud van dergelijke bewijsmiddelen kan geen 'reden geven' voor de beslissing dat het ten laste 
gelegde felt door de verdachte is begaan, zodat de inhoud van zo'n bewijsmiddel in het vonnis niet 
voldoet aan de eis van art. 359, lid 3, Sy. Anders dan de wetgever heeft bedoeld, blijkt het betrok-
ken voorschrift dus wel een mite lcunnen spelen bij de beoordeling van de redengevende lcracht 
van bewijsmiddelen. 

4. De ldassieke bewijsminimumvoorschriften (art. 341, leden 3 en 4,342, lid 3 en 344, lid! onder 
5°, Sy) werden door de ontwerp-wetgever beschouwd als waarborgen tegen een lichtvaardige 
veroordeling dan wet een veroordeling op basis van bij voorbaat als dubieus aan te merken 
bewijsmateriaal. In de jurisprudentie zijn deze bewijsminitna zodanig geinterpreteerd dater weinig 
is overgebleven van het waarborg-Icaralcter van de betrolcken voorschriften. Feitelijk zijn de beper-
kingen op de bewijskracht van bewijsmiddelen maar van zeer geringe betekenis. Zo is beslist dat 
art. 341, lid 3, Sy alleen geldt voor medeverdachten waarvan de zaken gevoegd worden behandeld. 
Aileen in deze situatie is sprake van een opgave van een verdachte die 'alleen te zijnen aanzien' 
kan gelden. Worden de strafzaken tegen de diverse medeverdachten niet-gevoegd behandeld, maar 
als afzonderlijke zaken aangebracht, dan kunnen de in materieel opzicht medeverdachten in de 
parallel tegen andere medeverdachten lopende strafzaken als getuige worden gehoord. Op een 
dergelijke getuigenverklaring is art. 341, lid 3, Sy niet van toepassing." Deze interpretatie van art. 
34!, lid 3, Sy maalct het mogelijk om strafzalcen tegen medeverdachten formeel niet-gevoegd, maar 
wel gelilictlidig te behandelen. In de formeel afzonderlijke zaken kunnen - indien daaraan behoefte 
bestaat - medeverdachten over en weer als getuigen worden gehoord. 

In twee arresten heeft de Hoge Raad art. 341, lid 3, Sy, ook in een geval waarin sprake was van 
gevoegde zalcen, verder ingeperIct. In deze casus was spralce van een verklaring van een getuige 
die weergaf wat hij van een van de medeverdachten had gehoord. Deze de auditu-verklaring van 
de getuige werd tegen de andere verdachte voor het bewijs gebruikt. Nu de medeverdachte blijkens 
hetgeen hij aan de getuige had verteld 'ook zichzelf bloot gal' en 'die uitlating er niet op was 
berekend, dat zij ter kennis van de justitie zou kunnen komen' hoefde de uitlating van de medever-
dachte niet te wonden opgevat als een 'opgave' in de zin van art. 341, lid 2, SY, zodat de beperking 
van het derde lid van art. 341 niet van toepassing was.' 

De enkele verklaring van de verdachte of een verklaring van slechts een getuige is onvoldoende 
voor het bewijs van het ten laste gelegde feit (art. 341, lid 4, 342, lid 3). De zogenaamde 'andere 
geschriften' van art. 344,1id 1 onder 5°, Sv 'kunnen alleen gelden in verband met den inhoud van 
andere bewijsmiddelen'. Uit de jurisprudentie volgt dat de in deze bepalingen besloten liggende 
eis van 'dubbele bevestiging' materieel weinig aanvullend bewijsmateriaal verlangt voor het bewijs 
van het ten laste gelegde feit of voor het gebruik van een 'ander geschritl voor het bewijs. Het is 
vaste rechtspraak dat aan de bewijsminima van de art. 341, lid 4, en 342, lid 3, is voldaan, zodra 

22 Vgl. am. HR 14 juni 1960, NJ 1960, 597; HR 29 oktober 1974, NJ 1975, 108. 
23 Zie HR 16 maart 1965, NJ 1965, 269, m.nt. W.P., RR 24 februari 1948, NJ 1948, 278. 
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naast de verklaring van de verdachte of van de getuige een onderdeel van de tenlastelegging wordt 
geschraagd door een ander bewijsmiddel. Hierbij is het relatieve gewicht van het betroldcen 
onderdeel in de tenlastelegging of van het aanvullende bewijstniddel niet van belang, noch is vereist 
dat het aanvullende bewijsmiddel de verklaring van de verdachte of getuige bevestigt. Op grond 
van deze uitleg kan het onderdeel dat wordt bewezen door een ander bewijsmiddel slechts een bij-
komende feitelijke omstandigheid betreffen die niet van wezenlijke betekenis is voor het in de 
tenlastelegging geformuleerde strafrechtelijke verwijt." Aan het door art. 344, lid 1 onder 5 0, Sv 
verlartgde 'verband met den inhoud van andere bewijsmiddelen' is al voldaan indien een onderdeel 
van de inhoud van het 'andere geschrift' wordt bevestigd door andere bewijsmiddelen." 

5. De de auditu-jurisprudentie maakt het mogelijk om bij het bewijs op ruime schaal gebruik te 
maken van buitengerechtelijke verklaringen van getuigen. Voor de inwerkingtreding van de Wet 
getuigenbescherming (vgl. paragraaf 2.2.3) bevatte het wetboek in dit opzicht zelfs geen beper-
lcingen op het gebruik van verklaringen van anonieme zegslieden. Onder invloed van de rechtspraak 
van het EHRM zijn de scherpe kantjes van de de auditu-pralctijk in belangrijke mate afgeslepen. 
Op de eerste plaats kan worden gewezen op de bij de Wet getuigenbeschemung ingevoerde rege-
lingen aangaande de bedreigde getuige en de beperIcingen aangaande het gebruik voor het bevvijs 
van verklaringen van anonieme getuigen (art. 342, lid 2, 344, lid 3 en 344a). Op de tweede plaats 
de accentuering van het ondervragingsrecht van art. 6, lid 3 onder d, EVRM. In verband met het 
gebruik voor het bewijs van verklaringen die in het vooronderzoek zijn afgelegd, is door het EHRM 
beslist dat art. 6 EVRM in principe niet aan een zodanig gebruik in de weg staat. De de auditu-
rechtspraak is dus als zodanig niet onverenigbaar met het recht op een 'eerlijk' proces. Voorwaarde 
is wet dat de rechten van de verdediging worden gederbiedigd. Hieruit volgt dat de verdediging 
in enig stadium van de procedure de gelegenheid moet worden geboden tot ondervraging van de 
getuige.' Als die mogelijkheid tot ondervraging niet kon worden uitgeoefend, dan valt het gebn.lik 
van de betroldcen getuigenverklaring in principe niet te rijmen met art. 6 EVRM. Een uitzondering 
geldt indien de betroldcen getuigenverklaring in voldoende mate steun vindt in andere bewijs-
middelen. Die steun is aanwezig als 'de betroldcenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde 
feit wordt bevestigd door ander bewijsmateriaan y  

Deze jurisprudentiele ontwikkeling valt voor wat betreft het onderzoek naar de inrichting van 
het onderzoek op de terechtzitting uiteen in twee kwesties. Ten eerste de organisatie van het 
ondervragingsrecht. Dit thema komt in deelrapport 7. Positie getuigen, ondervragingsrecht aan 
de orde. Ten tweede de aan de onmogelijkheid tot uitoefening van het ondervragingsrecht 
gekoppelde beperking ten aanzien van de bewijskracht van verklaringen die in het vooronderzoek 
zijn afgelegd. In wezen is hiermee een nieuw buitenwettelijk bewijsminimumvoorschrift ingevoerd. 

24 M.b.t. art. 341, lid 4: HR 8 juni 1931, NJ 1932, 1550, W 12458; HR 21 maart 1944, NJ 1944, 412; HR 1 
november 1988, NJ 1989, 574, m.nt. ALM. Zie m.b.t. art. 342, lid 3: HR 17 februari 1948, NJ 1948, 176; HR 
19 oktober 1954, NJ 1955, 2 en HR 21 december 1976, NJ 1977, 162, m.nt. G.E.M.. 

25 Zie bijv. HR 9 februari 1954, NJ 1954, 281; Minkenhof-Reijntjes, De Nederlandse strafvordering, 7e dr., Gouda 
Quint, Deventer 1998, P.  323. 

26 Zie bijv. EHRM 27 september 1990, NJ 1993, 707; EHRM 19 februari 1991, NJ 1993, 708; EHRM 26 april 
1991, NJ 1993, 710; EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711, m.nt. EAA. 

27 Vgl. EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741, m.nt. Kn; HR 14 april 1998, NJ 1999, 73; HR 29 september 1998, 
NJ 1999, 74, m.nt. Kn. 
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Naast de onder 4. aangegeven minimalistische interpretatie van de ldassieke bewijsminima is deze 
invoering opmerkelijk te noemen. 

6. In de wettelijke regeling betreffende de door de rechter in het vonnis op te nemen beslissingen 
en de motivering daarvan, is de beslissing omtrent het bewijs uitgebreid genormeerd. Het vonnis 
dient de bewijsmiddelen te bevatten (art. 359, lid 1), de bewezen verklaring moat met redenen zijn 
onikleed (art. 359, lid 2, j° 358, lid 2), de beslissing dat het feit door de verdachte is begaan moet 
berusten op de als zodanig in het vonnis aangewezen redengevende feiten of omstandigheden (art. 
359, lid 3) en van het gebruik van een specifiek aantal bewijsmiddelen dient het vonnis 'in het bij-
zonder reden te geven (art. 360, lid 1). Met dit samenstel van voorschriften beoogde de wetgever 
de rechter te verplichten tot een meer uitgebreide motivering van de bewijsbeslissing. In het vonnis 
zou de rechter moeten 'motiveeren, waarom hij op grond van den medegedeelden inhoud der 
bewijsmiddelen het feit bewezen acht; hij moet de feiten en omstandigheden noemen, die z.i. door 
de bewijsmiddelen vaststaan en waaruit hij het bewijs van het ten laste gelegde afleidf. In deze 
motivering zou duidelijk worden 'waarom de rechter aan de bijgebrachte bewijsgronden bewlis-
lcracht toekent en wat 'de redengevende feiten en omstandigheden' zijn geweest Welke den rechter 
tot het aannemen van het bewijs van het te laste gelegde feit hebben geleirl'? Door een dergelijke 
uitgebreide motivering van de bewezen verklaring zou het vonnis aan overtuigingslcracht wirmen, 
wordt de rechter genoopt 'zich zelf zeer nauwkeurig rekenschap te geven van de waarde van het 
materiaal, waaruit hij die conclusie opbouwe en worden de rechters in hoger beroep en cassatie 
in staat gesteld hun controlerende tank uit te oefenen. 

De doelstellingen die de wetgever voor ogen stonden met de voorschriften omtrent de motivering 
van het vonnis, zijn in de jurisprudentie niet gerealiseerd. Zoals onder 3. is aangegeven heeft de 
plicht tot aanwijzing van de redengevende feiten of omstandigheden van art. 359, lid 3, Sv maar 
een uiterst beperkte functie. Ten aanzien van de door de wetgever bedoelde plicht tot motivering 
van de bewijskracht van de voorhanden bewijsmiddelen is de stand van zaken niet veel anders. 
Blijkens vaste jurisprudentie is de rechter vrij in de selectie en waardering van het bewijsmateriaal. 
Hierover behoeft in principe geen verantwoording te worden afgelegd in het vonnis, ook niet indien 
de betrouwbaarheid van het gebruikte bewijsmateriaal door de verdediging is betwist. Hetzelfde 
geldt voor een verweer inhoudende dat het ten taste gelegde feit om een of andere reden (bijv. can 
'alibi') niet zou kunnen worden bewezen. De verwerping van een dergelijk verweer behoeft in het 
vonnis niet afzonderlijk met redenen te worden omIdeed (zie art. 358, lid 3, j° 359, lid 2, Sv), 
aangezien van die verwerping blijkt uit de gebezigde bewijsmiddelen. 

In de loop der tijd is op de voormelde hoofdregels een belangrijk aantal uitzonderingen gegroeid. 
Met het oog op de selectie en waardering van het bewijsmateriaal zijn dit in de termen van de Hoge 
Raad bijzondere gevallen', waarin in afwilidng van de hoofdregel het gebruik of het oordeel over 
de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal een afzonderlijke motivering behoeft. Zo volgt uit art. 
360, lid 1, Sv dat de rechter in zijn vormis zelfstandig blijk moet geven van zijn onderzoek naar 
de betrouwbaarheid van de in die bepaling genoemde bewlistniddelen. 29  Verder is in diverse 
arresten van de Hoge Raad beslist dat de rechter in sommige gevallen naar aanleiding van een 
verweer de selectie en waardering van het bewijsmateriaal in het vonnis nader met redenen moet 

28 Bijl. Hand. 11 1913-1914, 286, nr. 3, MvT, p. 140. 
29 Zie HR 20 mei 1997, NI 1998, 22, m.nt. 1FL Ten aanzien van de verklaringen van anoniem gebleven personen 

is daze motiveringsplicht een 'codificatie' van eerder gewezen jurisprudentie. 
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omIdeden. Zie bijv. I-IR 28 februari 1989, NJ 1989, 748, m.nt. ThWvV, waarin het ging om een 
gemotiveerde betwisting van de door een deslcundige gehanteerde onderzoeksmethode. In FIR 30 
juni 1998, NJ 1998, 799, m.nt. Sch, is aangegeven dat bij de betwisting van de betrouwbaarheid 
van een verklaring van een zgn. Icroongetuige' de rechter in het vonnis blijk moet geven van een 
onderzoek naar die betrouwbaarheid. In zo'n geval geldt een 'bijzondere motiveringsplicht 1 .3°  De 
selectie en het gebruik van het bewijsmateriaal behoeft verder nadere motivering indien ten aanzien 
van een van de door de rechter gebezigde bewijsmiddelen een verweer is gevoerd waarin de 
rechtmatige verkrij ging van het betokken bewijstniddel is bestreden. Het gebruik van het bewijs-
middel vergt een gemotiveerde verwerping van het verweer in het vonnis. 31  

Ook bepaalde verweren die zich keren tegen het ten laste gelegde feit behoeven soms bijzondere 
aandacht van de rechter. Blijft die aandacht achterwege, dan is het gevolg dat de bewezen verklaring 
onvoldoende met redenen is otnideed. Zo'n motiveringsgebrek doet zich voor in zogenaamde 'Meer 
en Vaare-situaties: het verweer is onverenigbaar met het bewezen verklaarde feit, terwij1 het ver-
weer niet wordt uitgesloten door de gebezigde bewijsmiddelen. De bewijsmotivering schiet in zo'n 
geval tekort doordat de in het verweer besloten liggende mogelijkheid is opengebleven dat het ten 
laste gelegde feit niet is begaan en vrijspraak had moeten volgen. 32  Naast deze feitelijk getinte 
verweren dienen, bij bewezenverldaring, verweren waarin in de tenlastelegging besloten liggende 
lcwalificaties worden bestreden, gemotiveerd te worden verworpen. In deze gevallen gaat het om 
de interpretatie van een in de tenlastelegging opgenomen bestanddeel van de wettelijke strafbe-
paling, waarbij de door het verweer uitgedragen interpretatie zou meebrengen dat het feit niet zou 
kunnen worden bewezen. De verwerping van zo'n verweer dient in het vonnis met redenen te 
worden omicleed. 33  

De rechterlijke plicht tot nadere motivering van de bewijsbeslissing naar aanleiding van een 
gevoerd verweer heeft vorm gekregen in de jurispnidentie, in principe los van de wettelijke 
voorschriften betreffende de in het vonnis op te nemen beslissingen en de motivering daarvan (art. 
358-360 Sv). Deze voorschriften vormen dan ook geen betrouwbaar richtsnoer meer bij de benoe-
ming van de categorieen verweren (art. 358, lid 3, Sv) die een gemotiveerde beslissing van de 
rechter vergen. Geredeneerd vanuit de systematiek van het beslissings- en motiveringspatroon, 
is het van belang te constateren dat voor de scheidslijn tussen de 'bewijsverweren' die al dan niet 
een gemotiveerde reactie van de rechter vereisen moeilijk een verklaring valt te geven. Het onderha-
vige onderzoek is er op gericht deze systematische grondslag voor de vormgeving van de rechter-
lijke motiveringsplicht te herstellen. 

30 Zie voor een bespreking van de gevallen waarin zo'n bijzondere motiveringsplicht geldt de annotaties van 'tH 
onder HR 12 maart 1996, NJ 1996, 511 en HR 30 maart 1999, NJ 1999, 451; zie ook HR 13 mei 1997, NJ 1998, 
318, m.nt. Sch, en HR 27 januari 1998, NJ 1998, 404, m.nt. JR. 

31 Vgl. HR 18 april 1978, NJ 1978, 365, m.nt. Th.W.v.V. 
32 Zie HR 1 februari 1972, NJ 1974, 450, m.nt. Th.W.v.V. 
33 Zie HR 20 juni 1978, NJ 1979, 41, m.nt. Th.W.v.V., HR 16 februari 1982, NJ 1982, 411 en HR 11 mei 1982, 

NJ 1982, 583, m.nt. A.C. 't Hart. 
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3. De context van de wettelipte regeling 

3.1 Internationaal: uniformerende tendensen 

Bijzonder Deel 

In het verband van de EU worden initiatieven ontplooid tot uniformering van onderdelen van het 
strafprocesrecht. Gewezen kan warden op het zogenaamde Corpus Juris, waarin enige regelingen 
zijn opgenomen aangaande het bewijsrecht. Daze vootstellen worden in dit deelrapport besproken 
in paragraaf 4.5. 

3.2 Supranationaal: het EVRM 

Het EVRM, in het bijzonder het in art. 6 gegarandeerde recht op een eerlijk proces, stall geen mini-
mumeisen aan de in strafprocedures geldende bewijssystemen. In can serie arresten heeft het EHRM 
expliciet aangegeven dat de inrichting van het bewijsrecht vooralsnog een aangelegenheid is voor 
de nationale autoriteiten: 

The Court reiterates that the taking of evidence is governed primarily by the rules of domestic law and it 
is in principle for the national courts to assess the evidence before them.' 

De wijze waarop can deal van het strafprocesrecht - het bewijsrecht, bestaande nit de aanwijzing 
van de toegelaten bewijsmiddelen en de regaling van de wijze van bewijslevering - wettelijk moat 
worden geregeld, staat dus ter discrete van de verdragsstaten. Voor het Hof gaat het er om dat de 
concrete toepassing van het strafprocesrecht in de gevolgde procedure moet resulteren in een 'eetlijk' 
proces: 

The Court's task under the Convention is ... to ascertain whether the proceedings as a whole, including the 
way in which evidence was taken, were fair.' 

Deze benadering brengt made dat het Hof geen algemene uitspraken doet over de toelating van 
bewijsmiddelee in het algemeen, ook Met als bewijsmiddelen near nationale maatstaven wellicht 
als onrechtmatig verkregen moeten warden aangemerkt. 36  Centraal staat de reerlijkheid' van de 
gehele procedure en de wijze waarop vorm is gegeven aan de in art. 6 EVRM besloten liggende 
garanties. 

Bij daze toetsing aan de eisen van een eerlijk proces kan het gaan om de beoordeling van de 
wijze van bewijsvergaring of het gebruik van bewijsmiddelen. Ten aanzien van bijvoorbeeld ver- 

34 EHRM 20 september 1993, NJ 1994, 358, m.nt. ICn; zie oak EHRM 23 April 1997, NJ 1997, 635, m.nt. Kn; 
EHRIA 12 juli 1988, ser. A 140, Schenk case; EHRM 26 maart 1996, NJ 1996, 741, m.nt. ICn; EIIRM 19 februmi 
1991, NJ 1993, 708; EHRM 15 juni 1992, NJ 1993, 711, m.nt. LEA; EHRM 27 oktober 1993, NJ 1994, 534, 
m.nt. HJS en EJD. 

35 Vgl. EHRM 6 mei 1985, Ser. A 92, Bonisch case: 'The Courfs task is thus not to review in abstract° under the 
Convention the domestic law complained of, but to examine the manner in which that law has been applied to 
the applicant'. 

36 Vgl EfIRM 12 juli 1988, ser. A 140, overweging 46, waarin ward overwogen dat art 6 'does not lay down any 
rules on the admissability of evidence as such, which is therefore primarily a matter for regulation under national 
law. The Court therefore cannot exclude as a matter of principle and in the abstract that unlawfully obtained 
evidence of the present kind may be admissible'. 
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ldaringen van getuigen kan hierbij worden gedacht aan de vraag of voldoende mogelijkheid heeft 
bestaan tot uitoefening van verdedigingsrechten, in het bijzonder het ondervragingsrecht (op de 
terechtzitting dan wel in de loop van het vooronderzoek). Beperldngen op de uitoefening van verde-
digingsrechten ten opzichte van bepaalde bewijsmiddelen impliceren niet meteen dat het proces 
met meer zou laumen worden aangemerIct als 'fair'. Tekortkomingen op een bepaald onderdeel zijn 
in zekere mate vatbaar voor compensatie, waardoor het geheel 'eerlijk' blijft. Zie in dit verband 
de jurisprudentie van het Hof betreffende anonieme getuigen. De anonimiteit van een getuige leidt 
per definitie tot beperkingen op het rechtstreekse ondervragingsrecht. Art. 6 EVRM verlangt dan 

'that the handicaps under which the defence labours be sufficiently counterbalanced by the procedures 
followed by the judicial authorities.'" 

In het kader van de beperkingen op het ondervragingsrecht heeft het EHRM 'regels' aangaande de 
bevvijslcracht geformuleerd. Ook al zijn de beperkingen op het ondervragingsrecht ten aanzien van 
anonieme getuigen voldoende 'counterbalanced', dan is het nog niet geoorloofd dat een veroordeling 
'solely or to a decisive extent' is gebaseerd op 'anonymous statements'." Hetzelfde principe geldt 
voor verldaringen van getuigen die uitsluitend in het vooronderzoek een verklaring hebben afgelegd 
en met door de verdediging konden worden ondervraagd. Een veroordeling waarbij voor het bewijs 
gebruik wordt gemaakt van dergelijke verklaringen is alleen toelaatbaar bij aanwezigheid van sub-
stantieel steunbewijs." 

In het kader van het bewijsrecht, te begijpen in mime zin (vgl. de inleidende paragraaf van dit 
deelrapport) is art. 6 EVRM van betekenis - en hetzelfde geldt voor de andere in het EVRM 
gegarandeerde rechten, zoals art. 8 EVRM - voor de bewijsvergaring en het gebruik van bewijsmid-
delen. Met het oog op de bewijsvergaring zal in andere deelrapporten aandacht worden besteed 
aan art. 6 EVRM. Zie bijvoorbeeld de aan getuigen en deslcundigen gewijde deelrapporten. Beper-
lcingen op verdedigingsrechten en het gebruik van bewijsmiddelen houden verband met de bewijs-
motivering en zullen in dat verband in dit deelrapport aan de orde komen. De belangrijkste consta-
tering is thans evenwel dat art. 6 EVRM geen argumenten aandraagt die sturend zijn voor de 
vormgeving van het wettelijke bewijsrecht in strikte zin. De in dit verband te maken afwegingen 
en keuzes zijn vooralsnog overgelaten aan de nationale wetgever. 

4. Rechtsvergelijking 

4.1 Inleiding 

In deze paragraaf wordt het strafvorderlijke bewijsrecht gespiegeld aan het in andere stelsels 
geldende bewijsrecht. Op de eerste plants wordt intern rechtsvergelijkend gekeken naar het in het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het in de Algemene wet bestuursrecht en het in het 

37 Vgl. EHRM 23 April 1997, NJ 1997, 635, m.nt. Kn, par. 54. 
38 Deze rechtspraak van het EHRM is door de Wet getuigenbescherrning 'gecodificeerd in de art. 344, lid 3 onder 

a. en 344a Sv. 
39 Zie bijv. EHRM 20 September 1993, NJ 1994, 358, m.nt. Kn; EHRM 7 augustus 1996, NJ 1998, 185. Zie voor 

de nationale 'vertaling' van deze rechtspraak HR 1 februari 1994, NJ 1994, 427, m.nt. C en HR 29 September 
1998, NJ 1999, 74, m.nt. Kn. 
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Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba geldende bewijsrecht. Op de 
tweede plaats wordt het Belgische en Duitse strafprocesrecht als referentiekader gebruikt. Tenslotte 
wordt ingegaan op het streven om in het verband van de Europese Unie onderdelen van het straf-
procesrecht te uniformeren, voorzover dit gestalte heeft gekregen in het zogenaamde Corpus kids. 
In deze inteme en exteme rechtsvergelijkende beschouwingen staan ook de in de inleiding genoem-
de aandachtspunten centraal. 

4.2 Intern: de strafvorderlijke regeling in de context van nationaal recht 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
1. Voor de weergave van het bewijsrecht in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering is gebruik 
gemaakt van: 
- G.R. Rutgers, R.J.C. Flach, G.J. Boon, Parlementaire geschiedenis van de nieuwe regeling 

van het bewijsrecht in burgerlijke zaken, Kluwer, Deventer 1988; 
- W.D.H. Asser e.a., Burger/like Rechts-vordering, Kluwer, Deventer zj., losbl., Hoofdstuk 

Inleiding bewijsrecht. 

2. De regels betreffende het bewijsrecht in het wetboek van burgerlijke rechtsvordering zijn op 
1 april 1988 in werldng getreden. Het in die voorschriften neergelegde bewijsstelsel kan worden 
getypeerd als een vrije bewijsleer. De wettelijke regeling berust op het uitgangspunt dat de wet-
gever de vrijheid van de rechter bij de waardering van de bewijsmiddelen zo min mogelijk moet 
beperken en derhalve zuinig moet zijn met voorschriften omtrent de bewijskracht van bewijs-
tniddelen. De waarde van bewijsmiddelen dient in principe niet door de wetgever in abstracto, 
maar door de rechter in concreto te worden bepaald. Om deze reden heeft de wetgever uiteen-
lopende oude voorschriften omtrent de waardering van bewijsmiddelee door de rechter geschrapt 
De keuze voor een vrij bewijsstelsel is ingegeven door het doel van het proces: het binnen de gren-
zen van het geschil zoveel mogelijk benaderen van de materiele waarheid. 

3. De 'grenzen van het geschir worden bepaald door partijen. Over en weer niet betwiste feiten 
worden voor 'wad gehouden41  en behoeven in principe geen nader onderzoek. Inzake de niet-
betwisting en het vaststaan van feiten bevat art. 181 Rv een bijzonder voorschrift betreffende de 
gerechtelijke erkentenis. Dit is een in een aanhangig geding door een der partijen gedane erkenning 
van de waarheid van een stelling van de wederpartij. Uitgangspunt is dat zo'n gerechtelijke erlcen-
tents niet vatbaar is voor herroeping, tenzij aannemelijk is dat zij door een dwaling of niet in vrij-
heid is afgelegd. 

Voor het bewijs van de betwiste feiten druid op de schouders van partijen een bewijslast: par-
tijen dienen de bewijsmiddelen aan te dragen. De hoofdregel voor de verdeling van de bewijslast, 
met bijbehorende uitzondering, is neergelegd in art. 177 Rv: 

De partij die zich beroept op rechtsgevolgen van door haar gestelde feiten of rechten, draagt de bewijslast 
van die feiten of rechten, tenzij uit enige bijzondere regel of uit de eisen van redelijkheid en billijicheid een 
andere verdeling van de bewijslast voortvloeit.' 

40 Zoals de regel dat het bewijs niet kan worden aangenomen op basis van de verklaring van slechts een getuige. 
41 Op deze hoofdregel bestaan enige uitzonderingen. Het gaat hierbij om gevallen waarin de 'aanvaarding van de 

stellingen zou leiden tot een rechtsgevolg dat niet ter vrije bepaling van partijen staae; vgl. Art. 176, lid 1, Rv. 
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Het door een partij aangedragen bewijsmateriaal is in principe vatbaar voor tegenbewijs (art. 178, 
lid 2, Rv). 

4. De keuze voor een vrij bewijsstelsel brengt mee dat het bewijs 'kan geleverd worden door alle 
middelen, tenzij de wet anders bepaalt' (art. 179, lid 1, Rv). In beginsel mogen dus alle denkbare 
bewijsmiddelen worden gebezigd voor de vaststelling van de materiele waarheid. Er is afgezien 
van een wettelijke regeling waarin minder betrouwbaar geachte bewijsmiddelen worden geweerd. 
De wetgever vertrouwde op 'de omzichtigheid van de rechterlijke macht bij het gebruik van kwesti-
eus bewijsmateriaal'. Dit vertrouwen blijkt uit art. 179, lid 2, Rv: 

'De waardering van het bewijs is, voor zover de wet niet anders bepaalt, aan het oordeel des rechters 
overgelaten.' 

Tot de toegelaten bewijstniddelen behoort ook de verklaring die een partij als getuige kan afieggen. 
In het oude rechtsvorderlijke bewijsrecht was deze mogelijkheid uitgesloten op grond van de 
gedachte dat bij de figuur van de partij-getuige onvoldoende waarborgen voor objectiviteit en 
waarheidsliefde zouden bestaan. Nu in het vrije bewijsstelsel de verklaring van een partij-getuige 
een van de middelen is voor de vaststelling van de waarheid door de rechter, is die verklaring een 
van de toegelaten bewijsmiddelen. Of de verklaring in concreto kan worden gebruilct voor het be-
wijs, is afhankelijk van de bewijswaardering door de rechter. Wel heeft de wetgever voor de ver-
klaring van de partij-getuige enige bijzondere voorzieningen gegeven, die hurt rechtvaardiging 
vinden in de positie die de betroldcene in het proces inneemt. Zo kan de partij-getuige niet tegen 
zijn wil onder ede worden gehoord en is hij niet verplicht op vragen te antwoorden. Overigens 
lean de rechter aan zwijgen op bepaalde vragen wel betekenis hechten voor het bewijs: als de partij-
getuige niet antwoordt op de gestelde vragen of weigert de verklaring te ondertekenen, 'clan kan 
de rechter daaraan de conclusies verbinden die hij geraden zal achten' (zie art. 213, lid 2, Rv). Een 
andere bijzondere voorziening betreft het bewijswaarderingsvoorschrift van art. 213, lid 1, Rv 
(zie hierover nader onder 6). 

5. Het WvBRv bevat uiteenlopende voorschriften omtrent de bewijsvoering. De algemene hoofd-
regel betreffende de bewijsvoering is neergelegd in art. 176: de rechter mag 'slechts die feiten of 
rechten aan zijn beslissing ten grondslag leggen, die in het geding te zijner kennis zijn gekomen'. 
Feiten of rechtsverhoudingen die de rechter ambtshalve bekend zijn, mogen derhalve niet aan de 
beslissing ten grondslag worden gelegd. Een uitzondering wordt gemaakt voor de zgn. 'feiten of 
omstandigheden van algemene bekendheid alsmede algemene ervaringsregels'. Deze hoeven niet 
te zijn gesteld, noch te worden bewezen. 

Gespecificeerde bewijsvoeringsvoorschriften hebben betreldcing op de 'klassieke' bewijsmid-
delen: akten en vonnissen, getuigen, deslcundigen, plaatsopnetning en bezichtiging. Voor de 'mo-
dern& bewijsmiddelen (zoals bloedonderzoek, video, geluidsbanden, foto's) bevat het wetboek 
geen bewijsvoeringsvoorschriften. De inschatting was destijds, dat aan dergelijke voorschriften 
in de praktijk niet zo'n behoefte zou bestaan. De praktijk wist zich bij het gebruik van moderne 
bewijsmiddelen wel te redden door een analogische dan wel rechtstreekse toepassing van voor-
schriften die waren geschreven voor de ldassieke bewijsmiddelen of door een modern bewijsmiddel 
te gieten in de vonn van een klassiek bewijstniddel (buy.: het gesprek op een geluidsband wordt 
weergegeven in een document). Indien zou blijken van een behoefte aan specifieke regels voor 
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de modeme teclutische bewijsmiddelen, zouden deze alsnog in het wetboek kunnen worden 
opgenomen. 

6. Hoewel het bewijsrecht in het WvBfiv uitgaat van een vrij bewijsstelsel en een rechterlijke 
vrijheid bij de waardering van bewijsmiddelen, bevat het wetboek wel diverse voorschriflen 
betreffende de bewijslcracht van bewijsmiddelen. In deze voorschriften wordt de rechterlijke 
w-aarderingvrijheid beperlct. De regels omtrent de bewijskracht kunnen inhouden dat de reciter 
verplicht is aan bepaald bewijsmateriaal dwingende bewijskracht toe te kennen (vgl. Art. 178, 
lid 1, Rv), dan wel aangeven dat aan zekere bewijsmiddelen juist geen dwingende of algehele be-
wijslcracht kan worden toegekend. 'Dwingende bewijskrachf vormt een beperking op de vrijheid 
van de rechter; de mogelijkheid van tegenbewijs, ook tegen 'dwingend bewijs', is overigens in 
principe niet uitgesloten.c  

Verplichtingen voor de reciter om aan bewijsmiddelen dwingende bewijslcracht toe te kennen 
betreffen scluiftelijke bewijsmiddelen. De bestaansgrond voor deze categorie bepalingen schuilt 
in het belang van de rechtszekerheid. Schriftelijk bewijs wordt door partijen geproduceerd, met 
het doel daarin de onderlinge rechtsverhouding vast te leggen, juist ter voorkoming van geschillen 
en procedures. In principe is de reciter dan aan die vastlegging gehouden. 

Met het oog op de waardering van de verklaring die een partij als getuige heeft afgelegd, bevat 
art. 213, lid 1, Rv een negatief bewijswaarderingsvoorschrift: de verklaring van de partij-getuige 
kan 'omtrent door haar te bewijzen feiten geen bewijs te haren voordele opleveren, tenzij de 
verldaring strelct ter aanvulling van onvolledig bewijs'. Deze beperlcing op de rechterlijke waarde-
ringsvrijheid wordt gerechtvaardigd geacht wegens het directe belang dat partijen hebben bij de 
uitslag van de procedure .. Het voorschrift beoogt tegemoet te komen aan bedenlcingen tegen de 
geloofwaardigheid van de verklaring van de partij-getuige. 

7. De beslissing of het bewijs van de betwiste Felten al dan niet is geleverd, moet worden verant-
woord in het vormis. Hierbij behoeft de selectie en weathering van het bevvijsmateriaal door de 
rechter geen afzonderlijke motivering in het vonnis. 

• Algemene wet bestuursrecht 
1.Voor de weergave van het bewijsrecht in het bestuursprocesrecht zoals geregeld in de Algemene 
wet bestuursrecht is gebruik gemaakt van: 
- M. Sclueuder-Vlasblom, De Awb; het bestuursprocesrecht, 6e dr., W.E.J. Tjeenk Willink, 

Deventer 1999; 
- H.J. Simon, Handboek bestuursurocesfrecht volgens de Awb, SDU, Den Haag 1997; 
- A.Q.C. Tak, Hoofdlijnen van het Nederlands bestuursprocesrecht, 3e dr., W.E.J. Tjeenk 

Willink, Zwolle 1995; 
- S.V. Hoogendijk-Deutsch, Beginselen van behoorlijk bewijs in administratieve rechtspraak, 

P.M Themis 1992, p. 308-323; 
- G.F. Pieters, De bewijspositie van part en in het bestuursprocesrecht, NTB 1996/2, p. 41-52; 
- AR. Hartmann, Bewijs in het bestuursstrafrecht, Deventer 1998. 

42 Tenzij de wet expliciet enders bepaalt; zie art. 178, lid 2, Rv. 



BUzonder Deel 	 Bewijsrecht en bewijsmotivering 417 

2. In dit deelonderzoek heat het begrip 'bewijsrecht' een beperkte betekenis: de wettelijke regeling 
van de beslissing die de rechter na afloop van de terechtzitting heeft te geven betreffende de vast-
stelling van de feiten en de verantwoording van deze beslissing in het vonnis (vgl. onder 1 Inlei-
ding). Deze beperldng brengt mede, dat in deze paragraaf slechts het bewijsstelsel en de daannee 
verband houdende bepalingen in Hoofdstuk 8 Awb met betreldcing tot de procedure voor de 
bestuursrechter worden besproken. De met de gelaagde beslissingsstructuur van het bestuursrecht 
verband houdende vergaring van inforrnatie door een bestuursorgaan bij de voorbereiding van 
een bestuursbesluit (art. 3:2 Awb), de plicht voor de aanvrager van een beschildcing om de nodige 
gegevens en bescheiden te verschaffen (art. 4:2 Awb) en de informatieverzameling tijdens de 
bestuurlijke voorprocedures (bezwaar en administratief beroep) vallen strikt genomen buiten de 
beschouwing. Deze onderwerpen laten evenwel sporen na bij thema's die betrelcking hebben op 
het bewijs in de procedure voor de bestuursrechter, zoals de bewijslast, de verdeling van het 
bewijsrisico en de waardering van het bewijsmateriaal. 

3. De voorschriften in de Awb betreffende de procedure voor de rechtbank (hoofdstuk 8 Awb) 
bevatten diverse tot het bewijsrecht te rekenen voorschriften. Hierbij gaat het om regels omtrent 
het oproepen en horen van getuigen, de inschakeling van tolken, de benoeming van deslamdigen 
en de indiening van stuldcen. Deze voorscluiften worden tot het 'formele bevvijsrecht' gerekend: 
het gaat om procedurele bepalingen die aangeven op welke wijzen getuigen, tolken, deskundigen 
en schriftelijke stuldcen in het bestuursrechtelijke geding lcunnen worden ingebracht. Inhoudelijk 
is de bewijsbeslissing in de Awb niet genormeerd aangezien in het bestuursprocesrecht wordt 
uitgegaan van een vrij bewijsstelsel. Dit stelsel gaat uit van een open stelsel van bewijsmiddelen 
en kent de rechter vrijheid toe bij de verdeling van de bewijslast, de waardering en selectie van 
de bewijsmiddelen en de verlening van bewijskracht aan bewijstniddelen. 

4. Het vrije bewijsstelsel gaat uit van een rechter die in het proces een actieve, leidende rol vervult. 
Het vrije bewijsrecht moet de rechter in staat stellen de materiele waarheid te vinden. De 'materiele 
waarheid' betreft de rechtmatigheid van het bestreden bestuursbesluit. Hierbij verricht de rechter 
een toetsing 'ex him', d.w.z. dat het bestuursbesluit wordt beoordeeld naar de stand van het recht 
en op basis van de feiten die het bestuursorgaan ten tijde van de bestreden beslissing aan het besluit 
ten grondslag had behoren te leggen. 

De partij die in beroep gaat is op straffe van niet-ontvankelijkheid verplicht de gronden voor 
het beroep te vermelden (art. 6:5 en 6:6 Awb). Deze verplichting maalct het mogelijk het onderzoek 
naar de rechtrnatigheid van het bestuursbesluit in te kaderen: het rechterlijk onderzoelcsthema wordt 
in principe begrensd door de in het beroepschrift aangevoerde gronden voor vemietiging en hetgeen 
daaromtrent blijkt uit de stulcken van het vooronderzoek en het onderzoek ter terechtzitting (art. 
8:69, lid 1, Awb). Het bestuursrechtelijke geding en het feitenonderzoek staan derhalve in het teken 
van de aangevoerde gronden. Weliswaar is de rechter verplicht ambtshalve de rechtsgronden aan 
te vullen en is hij daartoe ten aanzien van de feiten bevoegd (art. 8:69, leden 2 en 3, Awb), maar 
deze aanvullingsbevoegdheden dienen te worden toegepast binnen de door de beroepsgronden 
aangelegde grenzen N ./an het geding. De rechter is alleen bevoegd ambtshalve - dus los van de 
aangevoerde gronden - een onderzoek naar de rechtmatigheid van het bestreden bestuursbesluit 
te verrichten voorzover het gaat om toetsing aan een voorschrift dat 'van openbare orde' is. Hierbij 
moet worden gedacht aan bevoegdheids- en ontvankelijlcheidskwesties. 
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De grondslag van het geding wordt in principe gevormd door de beroepsgronden. Deze 
grondslag is bepalend voor het feitenonderzoek, de ambtshalve aanvulling van rechtsgronden en 
feiten, en de beslissing van de rechter. 

5. Ben vrij bewijsstelsel impliceert dat in principe alle middelen die dienstig kunnen zijn voor 
opheldering van de waarheid als bewijsmiddel zijn toegelaten. Wel moeten de vergaarde bewijs-
middelen direct (bijvoorbeeld de opgetekende verldaring van een getuige) of indirect (via het pro-
cesverbaal van de zitting) in schriftelijke vorm aan het procesdossier lcunnen worden toegevoegd. 

Het vrije bewijsstelsel doet niet af aan het gegeven dat eisen lumen worden gesteld aan de 
omstandigheden waaronder en de manier waarop in een bepaald geval een bewijsmiddel mag wor-
den aangevoerd. In het algemeen moeten bij het bijeenbrengen van het bewijs de processuele 
waarborgen van de andere partij in het geding worden gerespecteerd. Bijvoorbeeld de inbrenging 
van een bewijsmiddel op zodanige wijze dat het beginsel van hoor en wederhoor (de mogelijkheid 
tot ondervraging van de getuige ontbreekt) in het gedrang komt, kan meebrengen dat het 
bewijsmiddel buiten beschouwing moet worden gelaten.' Houdt de oonaak van niet-uitoefening 
van het ondervragingsrecht verband met de anonimiteit van de betroldcen getuige, dan kat' de 
verklaring van deze getuige alleen voor het bewijs worden gebruilct in combinatie met ander 
verifieerbaar bewijsmateriaal (aldus de CRvB 29 november 1990, TAR 1991, 19). 

6. Het formele bewijsrecht geeft de rechter ten behoeve van een deugdelijke waarheidsvinding 
diverse discretionaire bevoegdheden. Zo kan de rechter de behandeling van het beroepschrift op 
de terechtzitting vooraf doen gaan door een vooronderzoek (art. 8:42 e.v.), waarbij ambtshalve 
getuigen kunnen worden opgeroepen, deskundigen en tolken worden benoemd, en kunnen van 
partijen en anderen schriftelijke inlichtbagen worden verlangd. Verder kan de rechter een plaatselijk 
onderzoek (doen) instellen. Hoewel dat niet expliciet is bepaald, kunnen partijen de rechter 
verzoeken om toepassing te geven aan een van deze bevoegdheden. De rechter is niet verplicht 
zo'n verzoek in te willigen. In de literatuur wordt betoogd dat van de rechter dan een motivering 
van een afwijzing mag worden verlangd. Of deze motiveringsplicht als een lcwestie van geldend 
of van wenselijk recht moet worden beschouwd is niet geheel duidelijk. 

Ten behoeve van de behandeling van de zaak op de terechtzitting heeft de rechter ook de 
mogelijkheid om getuigen op te roepen, deskundigen en tolken te benoemen en een partij op te 
roepen om in persoon te verschijnen. Ook in dit stadium kan een procespartij aan de rechter vmgen 
om toepassing van zo'n bevoegdheid. Daamaast hebben partijen, anders dan bij het vooronderzoelc, 
in het geding enige zelfstandige mogelfildieden om een bijdrage te leveret) aan het feitenonderz,oek: 
- tot tien dagen voor de zitting kunnen partijen schriftelijke stukken indienen (art. 8:58); 
- partijen kunnen getuigen en deskundigen meebrengen naar de zitting of bij aangetekende brief 

of deurwaardersexploit oproepen om te verschijnen. Van uitoefening van deze bevoegdheid 
dient uiterlijk een week voor de Sting mededeling te worden gedaan aan de rechtbank en de 
andere partijen (art. 8:60). 

Omdat de genoemde tien dagen en een week moeten worden beschouwd als termijnen van orde, 
hoeft schending van die termijnen niet fataal te zijn. Of acht mag worden geslagen op de te laat 
ingediende stultIcen of dat getuigen/deskundigenlcunnen worden gehoord terwfil van de oproeping 

43 Vgl. Schreuder-Vlasblom, p. 319; CRvB 25 apri11989, RSV 1990, 139. 
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geen mededeling is gedaan, is afhankelijk van de omstandigheden. Relevante factoren zijn de Icwa-
liteit van de procespartij (gaat het om een overheidsorgaan of een burger), processuele belangen 
van de wederpartij en de betekenis van de stuldcen/getuigen voor de waarheidsvinding. Eventueel 
kan de goede procesorde meebrengen dat het onderzoek op de zitting moet worden geschorst of 
aangehouden. 

7. De door de rechtbank opgeroepen getuigen zijn verplicht te verschijnen. Deze verplichting geldt 
niet voor de door partijen opgeroepen getuigen. Als zo'n getuige niet verschijnt, kan de rechtbank 
het onderzoek op de zitting schorsen en de niet-verschenen getuige oproepen. Als gevolg van die 
oproeping is de getuige wel verplicht te verschijnen (art. 8:63, vierde lid). 

De door partijen opgeroepen en verschenen of meegebrachte getuigen en deskundigen worden 
gehoord. Van het horen mag worden afgezien als de rechtbank van oordeel is dat het horen redelij-
kerwijs niet kan bijdragen aan de beoordeling van de zaak (art. 8:63, derde lid). 

De in het vooronderzoek of op de terechtzitting te horen getuigen lumen onder ede/belofte 
worden gehoord. Het afleggen van de eed of de belofte is niet verplicht. Of een getuige al dan niet 
onder ede wordt gehoord, is overgelaten aan het oordeel van de rechtbank (art. 8:33, vierde lid). 

8. Bij het feitenonderzoek kan de rechter partijen verplichten tot het verrichten van bepaalde 
activiteiten. Partijen kunnen tijdens het vooronderzoek worden opgeroepen om in persoon te ver-
schijnen en inlichtingen te geven (art. 8:27). Ook kan een verplichting worden opgelegd om mee 
te werken aan een deskundigenonderzoek (art. 8:30 en 8:47) of tot het verstrekken van schriftelijke 
inlichtingen (art. 8:28). Verder kan de rechtbank partijen oproepen om in persoon of bij gemach-
tigde op de terechtzitting te verschijnen voor het geven van inlichtingen (art. 8:59). Als een partij 
met voldoet aan een door de rechter opgelegde verplichting, 'km de rechtbank daaruit de 
gevolgtrelckingen maken die haar geraden voorkomen' (art. 8:31 Awb). Deze voorziening brengt 
mede dat het risico van niet-opheldering van omstreden feiten kan worden gelegd op de schouders 
van de procespartij die nalatig is gebleven een bijdrage te leveren aan het feitenonderzoek." 

9. De in het geding te onderzoeken feiten worden door partijen in het geding gebracht: de partij 
die beroep instelt moet gronden voor het beroep aanvoeren, het bestuursorgaan dat het bestreden 
besluit heeft genomen, moet de op de zaak betreldcing hebbende stulcken en een verweerschrift 
(art. 8:42) overleggen. Ten aanzien van de beweerde feiten rust op partijen de verplichting er voor 
te zorgen dat er een zekere schijn van aannemelijkheid bestaat ten aanzien van die feiten, van 
zodanige aard dat die noopt tot nader onderzoek. De rechter kan pogen door middel van ambtshalve 
nit te oefenen bevoegdheden omtrent de betwiste feiten opheldering te verlcrijgen, een partij kan 
aanbieden bewijs te leveren, maar de rechter kan ook op partijen een bewijslast leggen. In de 
literatuur is aangegeven dat de rechter voor de verdeling van bewijslast en bewijsrisico in de 
pralctijk bepaalde vuistregels of uitgangspunten hanteert; vaste regels hiervoor zijn er niet. Tak 
(pag. 210-211) formuleert de volgende vuistregels: 
- wie stelt moet bewijzen; 

44 Al voor het bestaan van art. 8:31 komt deze gedachte tot uitdruldcing in CRvB 7 januari 1988, AB 1988, 192: 
'dat een ter zitting niet verschijnende partij het risico loopt dat de stellingen van de tegenpartij als niet-
weersproken worden aanvaard. A fortiori geldt dit ten aanzien van een administatief orgaan dat niet aan zijn 
bij de wet opgelegde verplichting voldoet door, hoewel ambtshalve opgeroepen, ter zitting niet (bij gemachtigde) 
te verschijnen'. 
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- wie stelt een bijzonder belang te hebben, moat dat bewijzen; 
- aan de hand van de betrolcken wettelijIce regeling kan worden bepaald van wit in de caste plaats 

bewijslevering mag worden verwacht; 
- welke partij wordt door het bewijzen van een bepaald feit het minst bezwaard; 
- welke partij heeft de schijn tegen; 
- welke partij heeft dusdanig onzorgvuldig gehandeld dat het doorslaggevende feit niet is vast 

ktumen komen te staan; 
- ten gunste van welke partij strekt het bewijs van een bepaald fen.' 

De concretisering van dit soort vuistregels op concrete gevallen is afhankelijk van een aantal 
factoren. Hierbij kan worden gedacht aan de aard van het bestuursbesluit; is dit een belastende 
of begunstigende beslissine De bewijslast van de feitelijke grondslag van ten belastend besluit 
drulct in beginsel op het adtninistratieve orgaan; dat de voorwaarden voor eenbegunstigend besluit 
zijn vervuld, dient te worden aangetoond door de partij te wiens gunste het besluit strelct. Ook 
kunnen verplichtingen tot het vergaren en verstrekken van informatie in eerdere stadia van de 
procedure een ml spelen. Vgl. art. 3:2 Awb, waarin ten bestuursorgaan wordt verplicht bij de voor-
bereiding van een besluit de nodige lcennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen 
te verzatnelen. Deze verplichting kan meebrengen dat het bestuursorgaan uit eigen bewijsdomein 
de nodige gegevens client te verschaffen teneinde de tegenpartij in staat te stellenbewijs te leveren. 

Ben bewijsaanbod van ten van de procespartijen mag door de rechter worden gepasseerd. De 
rechter is niet verplicht zo'n afwijzing te motiveren.' 

10. De waardering van de bewijslcracht van bewijsmiddelen wordt tot de vrijheid van de rechter 
gere1cend. Talc (p. 220-221) geeft hierbij aan dat, hoewel de rechterlijke waarderingvrijheid mee-
brengt dat alle bewijsmiddelen in theorie evenveel waard zijn, in de praktijk bepaalde bevvijs-
middelen een grotere bewijslcracht zullen hebben dan andere. In dit verband stelt hij als voorbeeld 
een de auditu-verldaring tegenover center zitting onder ede afgelegde verklaring, of een proces-
verbaal van een politieambtenaar tegenover ten getuigenverklaring. 

Hoogendijk-Deutsch (p. 320-322) leidt uit de jurisprudentie af dat de rechter bij de hantering 
van deze vrijheid van bewijswaardering enige 'zachte', 'natuurlijke regels hanteert: 

zal hij (= de reciter) hogere eisen stellen aan het bewijs van wat afwijkt van de nonnale gang van zaken 
dart aan wat daarmee overeenkomt. Ook zal hij het voortbestaan van een eenmaal ingetreden toestand eerder 
aannemen dan eta verandering daarin. Verder zal hij, als "rechtsbeschenner", hogere eisen stellen aan het 
bewijs van de feiten waarop de bestreden beschilcicing steunt, naarmate die beschilcking ongunstiger is voor 
de appellant.... Aan het bewijs van can voomemen, een "intentie", moet hij wel bijzondere eisen stellen. 
Voorts zal hij, wanneer een bewijsmiddel ontbreekt dat door zijn aard een grote bewijskracht heeft, can 
ander middel niet gauw voldoende achten, Ms het gemis van het Icrachtiger middel te wijten is aan opzet 
of nalatigheid van de partij die het bewijs heeft te leveren.' 

11. Een rode draad in het bestuursprocesrechtelijke bewijsrecht is het beginsel van de ongelijk- 
heidscompensatie. Dit beginsel vloeit voort uit de rechtsbeschermende ftuictie van het bestuurs- 

45 Zie ook de door Hoogendijk-Deutsch geformuleerde 'vuistregele, p. 316-317. 
46 Vgl. Hoogendijk-Deutsch, p.323; zij geeft aan dat het wenselijk zou zijn in de Awb een voorschrift op te nemen 

dat de reciter verplicht de afwijzing van ten bewijsaanbod te motiveren. 
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proces. Met dit beginsel wordt tot uitdrulcking gebracht dat de 'burger', voorzover hij in een zwalc-
kere positie verkeert dan het overheidsorgaan dat de bestreden beslissing heel genomen, aanspraak 
kan maken op een zekere processuele hulp van de rechter. Afhankelijk van de persoon van de 
procespartij, het gewicht van de in het geding zijnde belangen en de aard van het overheidshande-
len, kleurt het beginsel van de ongelijkheidscompenatie de positie van de rechter (meer of minder 
actief), de wijze waarop de bevoegdheid tot aanvulling van de feiten wordt gehanteerd (8:69, lid 
3), de verdeling van de bewijslast, de aanvaardbaarheid van bewijsmiddelen en de waardering 
van het bewijsmateriaal. 

12. De basis voor de uitspraak van de bestuursrechter vormen het beroepschrift, de overgelegde 
stukken, het verhandelde tijdens het vooronderzoek en de terechtzitting (art. 8:69, lid 1). In de 
mondelinge of schriftelijke uitspraak dient de rechter de 'gronden' van de beslissing op te nemen. 
Deze 'gronden' lcunnen bestaan uit een uiteenzetting van de relevante feiten en voorschriften 
alsmede overwegingen dienaangaande. Een bewijsmotivering aangaande de waardering van de 
bewijstniddelen en de selectie van de relevant geachte feiten wordt niet tot deze 'gronden' gere-
kend; aangenomen wordt dan ook dat 'de rechter niet verplicht is de bewijsvoeting gemotiveerd 
te waarderen' (Pieters, p. 51-52; zie ook Hoogendijk-Deutsch, p. 310). 

Het nieuwe wetboek van strafvordering van de Nederlandse Antillen en Aruba 
1. Voor de weergave van het bewijsrecht in het nieuwe wetboek van strafvordering van de 
Nederlandse Antillen en Aruba is gebruik gemaalct van: 
- E. Duijneveld en M.R.S. Hardoar, Het nieuwe wetboek van strafvordering van de Nederlandse 

Antillen en Aruba. Commentaar en beschouwingen, SDU Uitgevers, Den Haag 1997; 
- T.M. Schalken en S.W. Mul, Het nieuwe Wetboek van Strafvordering van de Nederlandse 

Antillen en Aruba (1997), Bronnenpublicatie deel 1: Parlementaire stuldcen, Gouda Quint, 
Deventer 1997. 

2. Bij de totstandkoming van het WvSv NA/A is het stelsel van het Nederlandse wetboek tot 
uitgangspunt genomen. Het nieuwe wetboek bevat derhalve veel bepalingen die (vrijwel) gelijk 
zijn aan de bepalingen in het Nederlandse wetboek. Afwijlcingen houden verband met het streven 
normen te codificeren, zoals die in de Nederlandse en Verdragsrechtelijke jurisprudentie tot ont-
wikkeling zijn gekomen. 

3. Voor de regeling van het 'bewijs' wordt in de artikelen 381 t/m 387 Sv NA/A aangesloten bij 
de art. 338 t/m 344 Sv. Uitsluitend met het oog op verklaringen van anonieme getuigen dan wel 
schriftelijke stuldcen waarin een verklaring van een anoniem gebleven persoon is opgenomen, 
bevatten de art. 385 en 387 Sv NAJA enigszins van het Nederlandse wetboek afwijkend geformu-
leerde bewijsminima. Een andere afwijking bevat art. 384, lid 5, Sv NA/A met betreldcing tot de 
bekentenis van de verdachte: 

'Houden de opgaven van de verdachte een gerechtelijke bekentenis van schuld in, dan worden zij door een 
herroeping van de bekentenis niet krachteloos gemaalct, tenzij die herroeping op aannemelijke gronden 
berust.' 

De literatuur verschaft geen reden voor opname van dit voorschrift in het wetboek. 
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4.3 Terugkoppeling naar aandachtspunten 

a De positie van de zittingsrechter bij de vergaring van het bewijsmateriaal en de invloed die 
partijen daarbij kunnen uitoefenen 
In het burgerlijke procesrecht dienen de door partijen betwiste feiten te worden bewezen. Niet-
betwiste feiten worden tussen partijen als vaststaand beschouwd. Het bewijs van de betwiste feiten 
dient te worden geleverd door de bij het gecling betrokken partijen. Art. 177 Rv formuleert voor 
de reciter uitgangspunten voor de verdeling van de bewijslast. Tegen een door een partij geleverd 
bewijs is in principe tegenbewijs toegelaten (art. 178 Av). Het staat partijen vrij door middel van 
een bewijsaanbod invloed uit te oefenen op het feitenonderzoek. De levering van bewijs omtrent 
de betwiste feiten is gericht op opheldering van de materiele waarlaeid. 

In het bestuursprocesrecht centreert het geding voor de rechtbank zich rond de door appellant 
aangevoerde gronden voor het beroep. De rechter is weliswaar bevoegd tot aanvulling van de 
rechtsgronden en feiten, doch deze bevoegdheden dienen in beginsel te worden toegepast binnen 
de door de beroepsgronden getrokken grenzen van het geding. Binnen deze grenzen is het onder-
zoek door de rechter gericht op toetsing van de rechtmatigheid van het bestreden bestuursbesluit 
De rechter is verantwoordelijk voor de volledigheid van het onderzoek naar de feiten; hij kan de 
levering van bewijsmateriaal in eigen hand houden of de bewijslast leggen op de schouders van 
de procespartijen. Bij een dergelijke verdeling van de bewijslast hanteert de rechter in de recht-
spraak ontwlickelde svuistregels'. Partijen kunnen invloed uitoefenen op het rechterlijke onderzoek 
door de rechter te venoeken over te gaan tot specifiek aangeduide onderzoekshandelingen, dan 
wel door stukken in het geding te brengen of getuigen/deslcundigen op te roepen of mee te brengen 
op de terechtzitting. 

b. De wettelijke regeling van de bewijsmiddelen 
Zowel het WvBRv als de Awb gaan uit van een open stelsel van bewijsmiddelen; de wet geeft 
geen limitatieve opsomming van de toegelaten bewijsmiddelen. 

c. De aanwezigheid van bewilsomarderings- en bewijsminimumregels 
Het burgerlijke procesrecht kent regels omtrent de bewijswaardering. In het bijzonder hebben deze 
betrekking op het 'dwingende' bewijs van geschriften. Deze voorschriften houden verband met 
belangen van het rechtsverkeer. Tegen 'dwingend' bewijs is tegenbewijs toegelaten (art. 178, lid 
2, Rv). Met het oog op de waardering van de verklaring van de partij-getuige bevat het wetboek 
een bewijsminimumvoorschrift. Pit in art. 213, lid I, Av geformuleerde voorschrift vindt zijn 
grond in het gegeven dat de partij-getuige een groot belang heeft bij de uitkomst van de procedure, 
waardoor bij voorbaat twijfel 'can worden gekoesterd omtrent het waarheidsgehalte van de door 
de partij-getuige afgelegde verklaring. 

Het bestuursprocesrecht kent geen bewijswaarderings- of bewijsminimumregels. 

d De vrijheid van de rechter bij de selectie en waardering van het bewijsmateriaal 
Art. 179, lid 2, Rv geeft expliciet aan dat de rechter vrij is in de waardering van het bewlismate-
riaal, tenzij de wet anders bepaalt. Met dit anders bepaalde wordt gedoeld op de bovengenoemde 
voorschriften betreffende het dwingende bewijs en de lcracht van de verklaring van de partij-
getuige. 

In het bestuursprocesrecht wordt ook uitgegaan van het principe dat de rechter viii is in de 
selectie en waardering van het bewijsmateriaal, hoewel dit niet expliciet in de Awb is bepaald. 



Bijzonder Dee! 	 Bewijsrecht en bewijsmotivering 423 

e. De plicht tot motivering van de beslissing omtrent her bewijs in het vonnis 
Zowel voor het burgerlijke als voor het bestuursprocesrecht geldt dat het vonnis een beslissing 
dient te bevatten over de voor het geding relevante feiten en bewijsmiddelen. In beide stelsels 
behoeft de selectie en waardering van het voorhanden bewijsmateriaal in principe geen afzonder-
lijke motivering in het vonnis. 

4.4 Extern: welke lessen kunnen uit vreemd recht worden geleerd? 

Belgie 
1. Voor de weergave van het in Belgie geldende bewijsrecht in strafzaken is gebruik gemaalct van: 
- Chr. Van den Wyngaert, Strafrecht en straffirocesrecht in hoofdlijnen, deel II, 2e dr., 1994, 

Malclu, Antwerpen/Apeldoorn; 
- A. Vandeplas, P. Arnou, S. Van Overbeke (red.), Strafrecht en strafvordering. Commentaar 

met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, losbl., Kluwerrechtswetenschappen Belgie, 
hoofdstukken over 'Bewijsmiddelen in strafzaken en 'Bewijsvoering in strafzaken'. 

2. Het Belgische wetboek van strafvordering bevat maar enkele tot het bewijsrecht te rekenen 
voorschriften. Het betreft de artikelen 154, 189 en 211 BWvSv. In het bijzonder geeft art. 154 
een opsomming van de toegelaten bewijsmiddelen, maar deze opsomming is niet limitatief 
bedoeld. In principe geldt een vrij bewijsstelsel: de rechter mag bij zijn oordeelsvorming gebruik 
maken van alle bewijsmiddelen. Wanneer geen bijzonder bewijstniddel is voorgeschreven mag 
de rechter zijn oordeel baseren op alle 'regelmatig, d.w.z. met eerbiecliging van de menselijke 
waardigheid en het recht van verdediging verkregen en regelmatig overlegde gegevens van de zaak 
die aan tegenspraalc van de partijen werden onderworpen'. Met 'regelmatig verkregen' wordt aange-
geven dat het bevvijsmateriaal 'op eerlijke wijze en zonder slinkse middelen' moet zijn vergaard. 
Is dat niet het geval, dan mag er geen rekening mee worden gehouden.' De term 'tegenspraak' 
impliceert dat het bewijsmateriaal op de openbare terechtzitting moet worden geproduceerd; aldaar 
lcan het 'worden onderworpen aan een tegensprekelijk debat'. De behandeling op de openbare 
terechtzitting strelct dus (o.m.) tot realisatie van verdedigingsrechten. 

Diverse bepalingen in het BWvSv maken melding van klassieke bewijsmiddelen, zoals de 
bekentenis van de beklaagde, verklaringen van getuigen, deslcundigenonderzoek en processen-
verbaal. Het wetboek bevat uiteenlopende bepalingen aangaande deze bewijsmiddelen, zoals ver-
hoor van de getuige, uitsluiting van bepaalde personen om te getuigen (zoals de tegelijkertijd 
terecht staande medeverdachte"), de benoeming van deslcundigen etc., doch voorziet niet in een 
inhoudelijke definiering van deze bewijsmiddelen. 

3. Voorwerp van het bewijs zijn alle elementen van het misdrijf. Bewezen moeten worden de 
. 1positieve misdrijfelementen', de 'aan de misdrijven in het algemeen gemeenschappelijke bestand-
delen, zoals de toerekenbaarheid en het moreel bestanddeel' en 'bovendien de negatieve mis-
drijfelementen b.v. inzake omissiedelicten, bouwen zonder vergunning 

47 Of dit betekent dat de rechter steeds zelfstandig heeft te onderzoeken of het bewijsmateriaal rechtmatig is 
verkregen, of dat de rechter pas onderzoek gaat verrichten na een gevoerd verweer, is niet duidelijk geworden. 

48 Vgl. A. De Nauw, Het verhoor van medebeklaagden en medebeschuldigden, R.W. 1984-1985, 2161-2182. 
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4. De bewijslast berust bij de vervolgende partij (openbaar ministerie, burgerlijke partij). Dit geldt 
that alleen ter zake van de bestanddelen van het misdrijf, maar ook voor de strafuitsluitings-
gronden. Als de beklaagde op geloofwaardige wijze (hetgeen duidt op een schijn van aanneme-
lijkheid) een strafuitsluitingsgrond aanvoert, dan moat de vervolgende partij het bewijs van afwe-
zigheid van de feitelijke basis van de betroklcen strafuitsluitingsgrond leveren. Tegen de achter-
grond van het onschuldvermoeden rust op de beklaagde geen bewijslast. 

5. De beslissende rechter heeft tot taak te zoeken naar de materiele waarheid. De rechter speelt 
op de terechtzitting can actieve ml. De basis voor het onderzoek door de rechter zijn primair de 
resultaten van het vooronderzoek. Vergelijkbaar met de gang van zaken op de terechtzitting in 
Nederland, heeft het strafgeding voor de Belgische politierechtbank en correctionele rechtbank 
can verificatoir lcarakter. Ms de rechter zullcs voor de vorming van zijn oordeel noodzakelijk of 
raadzaam acht, kan hij nader onderzoek (doen) instellen. Aileen bij het Hof van Assisen wordt 
het onmiddellijkheidsbeginsel meet materieel opgevat en wordt het bewijsmateriaal op de zitting 
geproduceerd. Toch speelt ook hier het in het vooronderzoek gevormde dossier een belangrijke 
ml, aangezien de voorzitter aan de hand van dat dossier de gang van zaken op de terechtzitting 
regisseert en hij de bevoegdheid bezit alle onderzoelcshandelingen te gelasten die ten behoeve van 
de materiele waarheidsvinding nodig zijn. 

Bij het onderzoek op de terechtzitting is de rechter dan we! het Hof van Assisen gebonden aan 
het in de dagvaarding, oproeping, verwijzingsbeschikking of inbeschuldigingstelling omschreven 
feit. De rechter is evenwel that gebonden aan de aan dit feit gegeven lcwalificatie. 

6. Het oproepen van getuigen hoort tot de taak van het openbaar ministerie. Daarnaast kutmen 
getuigen op vordering van het openbaar ministerie of op vetzoek van de verdediging worden gedag-
vaard. De rechter is that verplicht alle getuigen te ondervragen. Richtsnoer voor het al dan niet 
horen is de vraag of de rechter het verhoor van een getuige in het belang van de rechtspleging 
vereist acht. Bij daze afweging dient het ondervragingsrecht van art. 6 EVRM een rot te spelen. 

In de procedure voor het Hof van Assisen dienen de lijsten van de getuigen a charge en a 
decharge door rasp. de procureur-generaal an de beschuldigde ten minste 24 uur voor de zitting 
over en weer te worden betekend. Uitsluitend de op daze lijsten voorkomende getuigen mogen 
op de zitting worden gehoord. Indian de voorzitter ambtshalve over gaat tot de oproeping van 
personen, mogen daze getuigen niet worden beedigd en lcunnen de door hen afgelegde verklaringen 
slechts als l inlichtingen' worden aangemerkt. 

7. Het BWvSv bevat - als hoofdregel - geen voorschriften omtrent de bewijslcracht van bewijstnid- 
delen. Bewijsminimumvoorschriflen kent het wetboek niet. Leidraad bij de waardering van bewijs- 
tniddelen en de vraag of een fait al dan niet bewezen is, is de 'innerlijke overtuiging' van de rechter. 

In het Belgische strafprocesrecht bestaan enige uitzonderingen op daze beoordelingsvrijheid 
van de strafrechter. Dit betreft in het bijzonder de bewijslcracht van bepaalde processen-verbaal. 
Aan sommige processen-verbaal wordt een bijzondere bewijswaarde gehecht. Daze bijzonderheid 
is that van belang voor het bewijs van de delicten uit het Strafwetboek, maar wel voor het bijzonder 
strafrecht (zoals de opsporing van delicten uit de Wegenverkeerswetgeving). Een bevoegdelijk 
opgemaakt proces-verbaal heeft dan 'bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel'. Dit houdt in dat 
de rechter de inhoud van het proces-verbaal voor waar moet aannemen, tenzij de beklaagde de 
onjuistheid van de in het proces-verbaal gerelateerde vaststellingen aantoont. 'Het tegenbewijs 
moat worden toegelaten telkens als de aangevoerde feiten, warmeer ze bewezen waren, het misdrijf 

1 
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zouden doen verdwijnen of de beklaagde zouden rechtvaardigen'. Voorts kent het Belgische recht 
de processen-verbaal met bewijswaarde tot inschrijving van valsheid. De vaststellingen in het 
proces-verbaal gelden voor de rechter als niet-betwistbare juridische waarheid, tenzij de valsheid 
van het proces-verbaal in een bepaalde voorgeschreven procedure is aangetoond (vgl. art. 448 e.v. 
BWvSv). 

8. Het BWvSv bevat geen voorschriften betreffende de motivering van de bewijsbeslissing. De 
verplichting tot motivering volgt echter uit art. 149 Belgische Gw. Met het oog op strafvonnissen 
wordt een verschil gemaakt tussen de feitelijke motivering en de juridische motivering. De 
feitelijke motivering betreft de vaststelling van het bewezen feit, de juridische motivering is de 
kwalificatie van het feit. 

In de feitelijke motivering hoeft de rechter in het algemeen niet te verantwoorden waarom hij 
tot de genomen beslissing is gekomen. In het bijzonder hoeft hij in principe niet 'de redenen aan 
te duiden waarom hij bepaalde bewijsmiddelen overtuigender acht dan andere', noch hoeft hij de 
stuldcen aan te wijzen waarop de overtuiging steunt. 

In afwijking van het voorgaande geldt in sommige gevallen een bijzondere motiveringsplicht. 
Als de partijen ischriftelijke conclusies' hebben genomen, dan is de rechter - bij verwerping van 
het in de conclusie verdedigde standpunt - verplicht deze beslissing te motiveren. Met het oog 
op de bewijsbeslissing volgt hieruit dat de rechter, bij betwisting, de selectie en waardering van 
het bewijsmateriaal in zijn vonnis moet verantwoorden. 

Bondsrepubliek Duitsland 
1. Voor de weergave van het bewijsrecht in de StrafprozeBordntmg is gebruik gemaalct van: 
- G. Pfeiffer e.a., Karlsruher Kommentar zur Straffirozeflordnung, C.H. Beck'sche Verlagsbuch-

handlung, Munchen 1993; 
- Kleinknecht-Meyer-GoBner, Straffirozeflordnung, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, 

Munchen 1997; 
- 0. Ranft, Stranorozeflrecht, 2. Auflage, Richard Boorberg Verlag, 1995. 

2. Voor de behandeling van strafbare feiten op de terechtzitting gaat de StrafprozeBordnung uit 
van een uniform model: de Hauptverhandlung (geregeld in de paragrafen 226 t/m 275). De regeling 
van de Hauptverhandlung, bijvoorbeeld ten aanzien van de uitwerking van het onmiddellijk-
heidsbeginsel en het horen van getuigen op de terechtzitting, berust op de gedachte dat op de 
terechtzitting het eigenlijke en volledige onderzoek naar het strafbare feit dient plants te vinden. 
Deze procedure geldt in principe voor alle categorieen strafbare feiten. Het 'besleunigte Verfahren' 
en de behandeling van de 'Einspruch gegen den Strafbefehr geschieden eveneens overeenkomstig 
de voorschriften inzalce de Hauptverhandlung, zij het dat in het bijzonder op het punt van het 
bewijsrecht belangrijke uitzonderingen op de algemene regeling zijn gemaakt.' 

3. De grondslag voor de Hauptverhandlung is de in de 'Anklage' beschreven 'Tat'. Deze 'Tat' is 
niet te begrijpen als een in de Anldage omschreven strafbaar feit, doch als een historische gebeur-
tenis: 
- de 'einheitliche geschichtliche Lebensvorgang'; 

49 De regeling van het 'Privatklageverfahren' blijft buiten beschouwing. 
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- 'Mr Tat gehdrt das gesanunte Verhalten des Tdters, soweit es nach nattirlicher Auffassung einen 
einheitlichen Lebensvorgang darstellf; 

- 'Die Tat umfasst alit mit dem Vorgang zusammenhangenden und darauf bezuglichen Vorkomm-
nisse und tatsachlichen Umstlinde, die geeignet sind, das in diesen Bereich fallende Tim des 
Angeklagten miter irgendeinem rechtlichen Gesichtspunkt als strafbar erscheinen zu lassen, 
zu qualifizieren oder zu mildern'. 
(Vgl. Kleinknecht/Meyer-GoBner, paragraaf 264, rcirm 2 en 2b; zie ook Karlsruher Kommentar, 
paragraaf 264, rdnr. 3.) 

Het is de taak van de rechter om deze in de Anklage aangeduide historische gebeurtenis in voile 
omvang te onderzoeken en daarover een beslissing te geven. Deze teak van de rechter impliceert 
de mogelijkheid dat in de loop van het geding feitelijlcheden aan de orde kurmen komen die niet 
in de Arildage zijn genoemd, of dat de rechter overgaat tot een andere juridische waardering van 
de feiten dan in de Anldage. Om de verdediging voor verrassingen te behoeden, dient de rechter 
dergelijke afwijkingen bekend te maken aan de verclediging en eventueel, teneinde de verdediging 
gelegenheid te geven zich adequaat voor te bereiden, de Sting aan te houden (paragraaf 265 StP0). 

4. In verband met het bewijs van feiten wordt een onderscheid gemaalct tussen 'Strengbeweis' en 
'Freibeweis'. Het verschil tussen deze twee vormen heeft betreldcing op de eisen die de beginselen 
van oraliteit, onmiddellijkheid en openbaarheid aan de wijze van bewijslevering op de terecht-
zitting stellen. Het Strengbeweis' is de wettelijk geregelde Beweisaufnalune' overeenkomstig de 
paragraaf 244-256. Deze voorschriften hebben betrekking op de vaststelling van de 'Schuld- mid 
Rechtsfolgentatsachen aangaande de in de Atildage aangeduide Tat. Voor de overige vaststellingen 
van feiten (blly. de vaststelling van 'Prozefivoraussetzungen mid sonstigen prozeBerheblichen Tat-
sachen', de feitelijke 'Voraussetzungen der Verwertungsverbote' of de 'Ablehnung eines Beweis-
antrags) geldt het wettelijk niet nader geregelde 'Freibeweis' (vgl. Karlsruher Kommentar, paragraaf 
244, rdnr. 6-12; Kleinknecht/Meyer-GoBner, paragraaf 244, whir 6-9). De hierna volgende op-
merlcingen hebben uitsluitend betreldting op het 'Strengbeweis'. 

5. Het onderzoek van de rechter omtrent het historische feit is gericht op vaststelling van de 
materiele waarheid Dit streven ligt besloten in de in paragraaf 244(2) geformuleercle 'Aufklitrungs-
pflichl: 

Das Gericht hat zur Erforschung der Wahrheit die Beweisaufnahme von Amts wegen auf alle Tatsachen 
und Beweismittel zu erstrecken, die fur die Entscheidung von Bedeutung sind.' 

De volledigheid van het onderzoek staat geheel ter beoordeling van de rechter; hij wordt daarbij 
niet beperkt door de houding of standpunten van de overige deelnemers aan het geding. 

Uit paragraaf 244 (2) volgt dat de rechter niet alleen een zo volledig mogelijk, maar ook een 
'nach der Sach- mid Beweislage optimale Erforschung des Sachverhalts' moat verrichten. Bij de 
productie van bewijsmiddelen op de zitting heeft de rechter te kiezen voor het meest oruniddellijke 
en betrouwbare materiaal. Deze eis staat niet in de weg aan een bewijsvoering aan de hand van 
de auditu-verklaringen of schriftelijk opgetekende verklaringen van personen. 

De deelnemers aan het geding lcutmen door het doen van een 'Beweisantrag invloed uitoefenen 
op de rechterlijke onderzoeksactiviteiten. Als de Staatsanwalf of de 'Angeklagte' zo'n bewijsaanbod 
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doet, zijn er voor de rechter maar beperlcte mogelijidieden om dat af te wijzen." Een aanbod mag 
niet worden afgewezen om de enkele reden dat het te laat is of veel eerder had kunnen worden 
gedaan. Een afwijzing op deze grond verdraagt zich niet met het uitgangspunt dat het onderzoek 
dient te zijn gericht op vaststelling van de materiele waarheid. 

6. De StP0 kent een limitatief aantal bewijsmiddelen: 'Zeugen', 'Sachverstandigen', 'Augenschein', 
'Uricunden und andere Schriftstiickes en de verklaringen van de 'Beschuldigte'. De wet bevat geen 
inhoudelijke omschrijving van de toegelaten bewijsmiddelen. De inhoudelijk daaraan te stellen 
eisen zijn ontwildceld in de jurisprudentie en de literatuur. 

Hoewel de opsomming van de bevvijsmiddelen uitputtend is, is het bewijsstelsel in principe 
open. Het bewijsmiddel 'Augenschein' functioneert namelijk als sluitpost. Alles wat niet via een 
van de andere bevvijsmiddelen aan de oordeelsvorming kan meewerken, kan onder de noemer 
'Augenschein' op de terechtzitting worden gepresenteerd en voor het bewijs worden gebruikt. 
Hierbij kan worden gedacht aan band- en video-opnames, tekeningen, foto's e.d. 

7. De plicht voor de rechter tot opheldering van de materiele waarheid wordt begrensd door de 
'Beweisverbote'. Onderscheiden worden 'Beweiserhebungsverbote' en'B eweisverwertungsverbote'. 
De eerste categorie onttrekt zekere onderwerpen aan het onderzoek (buy. de inhoud van gespreldcen 
tussen raadsman en verdachte), verbiedt bepaalde methoden van onderzoek, dan wel verbiedt het 
gebruik van bepaalde bewijsmiddelen. Een 'Beweisverwertungsverbot' van de tweede categorie 
brengt mee dat het feitenmateriaal niet door de rechter aan zijn beslissing ten grondslag mag 
worden gelegd. 

8. Ten aanzien van verklaringen van getuigen en deskundigen formuleert paragraaf 250 voor het 
'Strengbeweis' de zgn. 'Unmittelbarkeitsgrundsatz': getuigen en deskundigen dienen zo veel 
mogelijk op de terechtzitting te worden gehoord.' Het horen van deze personen mag in principe 
niet worden vervangen door het voorlezen van een geschrift waarin een eerder verhoor is op-
getekend. Door zelf de getuigen en deskundigen te horen, verkrijgt het gerecht een persoonlijke 
indruk van de bewijsmiddelen en is tevens het ondervragingsrecht gegarandeert. 

De 'Unmittelbarkeitsgrundsatz' sluit het horen van 'Zeugen vom horensagen' niet uit. Een 
dergelijke verklaring mag voor het bewijs worden gebruikt. Hetzelfde geldt voor verklaringen 
van personen waarin de auditu een anonieme verklaring wordt gereproduceerd. Met name dit 
laatste is niet onomstreden, doch wordt wel toegelaten geacht. Hierbij is het van belang of de 
opgaven door andere 'wichtige Gesichtspunkte bestatigt werden' en of de anonimi politieambte-
naren zijn. De beoordeling van de overtuigende kracht van de auditu verklaringen is een vraagstuk 
van de waardering van het bewijsmateriaal door de rechter. De noodzaak om eventueel in aanvul-
ling op de middellijke getuige ook de primaire bron op de zitting te horen, kan niet nit de 

50 Vgl. par. 245 (2): Der Antrag ist abzulehnen, wenn die Beweiserhebung unzulassig ist. Im tlbrigen darf er nur 
abgelehnt werden, wean die Tatsache, die bewiesen werden soil, schon erwiesen oder offenlctuidig ist, wean 
zwischen ihr und dem Gegenstand der urteilsfuldung kein Zusanunenhang besteht, wenn das Beweismittel vollig 
ungeeignet ist oder wean der Antrag zum Zwecke der Prozef3verschleppung gestellt ist'. 

51 Par. 250: 'Beruht der Beweis einer Tatsache auf der Wahrnelunung einer Person, so 1st diese in der Hauptver-
handlung zu vemehmen. Die Vemehmung darf nicht durch Verlesung des Ober eine frUhere Vemelunung 
aufgenommenen Protokolls oder einer schriftlichen Erklarung ersetzt werden'. 
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'Unmittelbarkeitsgrundsatz' van paragraaf 250 worden afgeleid, maar moet daarentegen op de 
'Aufklarungspflichf van paragraaf 244 (2) worden gebaseerd. 

De wet bevat diverse uitzonderingen op de plicht om getuigen en desktmdigen op de terecht-
zitting te horen. In die gevallen mogen schriftelijk vastgelegde verklaringen van die personen op 
de terechtzitting worden voorgelezen en kunnen die geschriften voor het bewijs worden gebruilct. 
De ratio van deze regeling is tweeerlei: het voorkomen van verlies van bewijsmateriaal en de 
bevordering van de vlotheid van de procedure. Bij deze uitzonderingen kan bijv. worden gedacht 
aan de volgende gevallen: 
a. het verslag van een rechterlijk verhoor van een getuige, deslcundige of medeverdachte, waarbij 

het horen van die personen door overlijden, geestesstoomis of onvindbaarheid niet mogelijk 
is (paragraaf 251); 

b. als met toestemming van de verdachte, zijn verdediger en de Staatsanwalt van het verhoor op 
de terechtzitting van de getuige, deslcundige of medeverdachte wordt afgezien (paragraaf 255 
(2)); 

c. verldaringen die de verdachte bij eenrechterlijk verhoor heeft afgelegd, houdende een'Gestand-
nis (paragraaf 254 (1)); 

d. de bij eenrechterlijk verhoor door de verdachte afgelegde verklaring, als de Hauptverhandlung 
kan plaatsvinden in afwezigheid van de verdachte (paragraaf 232 (3)). 

Ook al wordt een eerder afgelegde verklaring van een getuige, deskundige en medeverdachte met 
toestemtning van alle betrokkenen voorgelezen, dan nog kan de rechter op basis van de 'Auf-
klarungspflichf gehouden zijn de betrolckene zelf op de zitting te horen. Dit lcan aan de orde zijn 
als de rechter meent dat de schriftelijke verklaring 'ersichtlich ungenau oder unIdars is, of als deze 
verldaring het enige bewijsmiddel is. 

9. Het Duitse strafprocesrecht staat toe dat diverse deelnemers aan het strafgeding op de terecht-
zitting als getuige worden gehoord. De Staatsanwalt die bij de behandeling van de zaalc op de te-
rechtzitting aanwezig is, kan als getuige worden gehoord. De consequentie van dit verhoor als 
getuige kan zijn dat de betrokkene verder niet meer in de zaak als Staatsanwalt kan optreden. De 
reden daarvoor is de omstandigheid dat de objectiviteit en vrijheid van beoordeling van de door 
de diverse personen afgelegde verldaringen (en dus ook zijn eigen verklaring) kan zijn aangetast 
Ook de Verteidiger van de verdachte kan op de terechtzitting als getuige worden gehoord. Over 
aangelegenheden die hem in zijn hoedanigheid van Verteidiger zijn toevertrouwd of bekend zijn 
geworden, heeft de Verteidiger een 'Zeugnisverweigenmgsrechf (paragraaf 53 (1) nr. 2). Strafpro-
cesrechtelijk is er geen beletsel om na het afleggen van een verklaring als getuige in de zaak als 
Verteidiger op te blijven treden. De verenigbaarheid van een en ander wordt gereguleerd door het 
tuchtrecht. 

De 'Mitbeschuldigte' kan in principe als getuige worden gehoord, zij het dat daarbij aan een 
aantal voorwaarden moet zijn voldaan. Worden de medeverdachten gelijktijdig berecht, dan is 
het niet mogelijk de betrokkenen in de zaak tegen een van de andere medeverdachten als getuigen 
te horen. Als het horen van een medeverdachte als getuige nodig is, moeten de strafzaken worden 
gesplitst en afzonderlijk behandeld. Na de splitsing is het niet toegelaten om de 'Mitbeschuldigte' 
als getuige een verldaring af te laten leggen over de gebeurtenis die aan hen gezamenlijk ten taste 
is gelegd, aangezien deze gang van zaken strijdt met de 'Verfahrensregel daB em n Angeklagter 
in dem gegen ihn gerichteten Strafverfahren nicht zugleich Zeuge sein karat' (Karlsruher Kommen-
tar, paragraaf 48, rdnr. 9). 
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10. De tijdens de Hauptverhandlung te horen getuigen worden beedigd (paragraaf 59). De eed 
wordt afgelegd nadat de getuige zijn verklaring heat afgelegd. In paragraaf 60 is aangegeven dat 
in sommige gevallen van beediging moet worden afgezien. Het gaat hierbij om 
1. jeugdige personen en personen met een gebrelddge ontwikkeling of ziekelijke stoomis van de 

geestvermogens en 
2. 'Personen, die der Tat welche den Gegenstand der Untersuchung bildet, oder der Beteiligung 

an ihr oder der Beginstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei verdachtig oder deswegen bereits 
verurteilt sind'. 

Deze Vereidigungsverbote strekken ertoe enerzijds het gevaar af te wenden dat de betrokken 
getuigen een meinedige verklaring afleggen en anderzijds de rechter in te scherpen de betrouw-
baarheid van de verklaring zorgvuldig te onderzoeken. Het verbod de onder 2. genoemde personen 
te beedigen berust op de overweging dat 'ein tatbeteiligter Zeuge gegeniiber dem Mitbeschuldigten 
nicht unbefangen und daher em n fiir die Wahrheitsforschung weniger geeignetes Mittel ist, als emn 
unbeteiligter' (Karlsruher Kommentar, paragraaf 60, rdnr. 8). 

11. De rechter is vrij in de selectie en waardering van het bewijsmateriaal. Zie paragraaf 261: 

'Ober das Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus dem Inbegriff der 
Verhandlung geschopflen Oberzeugung: 

Hierin ligt besloten dat de rechter bij de vorming van zijn overtuiging niet aan voorschriften 
betreffende de bevvijswaardering is gebonden. 

Voorwerp van de beslissing omtrent het bewijs is 'die in der Anldage bezeichnete Tat, wie sie 
sich nach dem Ergbenis der Verhandlung darstellt' (paragraaf 264). Dit betekent dat de in de 
Anldage aangeduide historische gebeurtenis ten aanzien van alle strafrechtelijk relevante facetten 
moet worden onderzocht. 

12. Uit paragraaf 267 bevat een regeling betreffende de 'Urteilsgrtinde'. Uit deze bepaling volgt 
dat de rechter alle in de Hauptverhandlung gepresenteerde bewijsmiddelen moet waarderen en 
aan zijn oordeel ten grondslag moet leggen, voorzover niet bij wijze van uitzondering een Beweis-
verwertungsverbot het gebruik van het bevvijsmiddel verbiedt. Het resultaat van de selectie en 
waardering van het bewijsmateriaal moet gedetailleerd worden verantvvoord in het Urteil; de 
rechter moet laten zien dat hij 'die Umstande, die die Entscheidung zugunsten oder zuungunsten 
des Angeklagten zu beeinflussen geeignet sind, erkannt und in seine Uberlegungen einbezogen 
hat' (Karlsruher Kommentar, paragraaf 261, rdnr. 50). Zo moet de rechter in de Urteilsgriinde 
ingaan op de betwisting van de betrouwbaarheid van bewijsmateriaal door de verdediging. 
Daamaast moet de rechter zelfstandig rekenschap geven van de bewijswaardering, bijv. aangeven 
'warurn der Zeuge und nicht der Angeklagte glaubwiirdig ist', of aangeven waarom de verklaring 
van de ene getuige meer geloof verdient dan de verklaring van een andere getuige. Ook moet de 
rechter in de Urteilsgrunde aandacht besteden aan twijfels omtrent de geloofwaardigheid van een 
getuige als deze tijdens de Hauptverhandlung een andere verklaring heeft afgelegd dan tijdens 
het vooronderzoek. Bij de waardering van een deslcundigenoordeel mag de rechter niet volstaan 
met de overweging dat hij zich bij dat oordeel aansluit, doch moet hij in principe aangeven waarom 
hij de deslcundige volgt. Bij van elkaar afwijkende deslcundigenoordelen moet de rechter de keuze 
voor een van beide oordelen verantwoorden. Als de rechter afwijkt van een deslcundigenoordeel, 
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moet hij uiteenzetten waarom hij dit doet; hij moet begninden, damit ersichtlich wird, daB er mit 
Recht das bessere Fachwissen ftir sich in Anspruch nimmt'. 

13. In het Udell wordt de Tat St naar historische kenmerken aangeduid, tnaar 'nur rechtlich 
bezeichnef. De mogelijlcheid bestaat dat het voor de rechter op basis van de vastgestelde feiten 
niet mogelijk is eenduidig te lciezen voor den toepasselijke strafbepaling. Chat het hierbij om een 
toepassing van meerdere strafbepalingen die van oplopende zwaarte zijn, dan brengt het beginsel 
van in dubio pro reo mee dat de rechter heeft te ldezen voor de lichtste strafbepaling. Betreft het 
daarentegen meerdere gelijkwaardige strafbepalingen, dan is een 'Verurteilung mit Gesetzesaltema-
tivitaf mogelijk. Gedacht kan worden aan een veroordeling ter zake van diefstal of heling, dan 
wel diefstal of verduistering. 

14. De rechter kan op twee uiteenlopende gronden tot vrijspraak beslissen, namelijk op feitelijke 
of op juridische gronden. De vrijspraak op feitelijke gronden houdt in dat het bewijs van de rele-
vante Tatsachen niet is geleverd. In zo'n geval moet de rechter in het Urteil aangeven welke Tat-
sachen wel en wellce niet bewezen lcunnen worden geacht. Vervolgens moet worden aangegeven 
waarom de wel bewezen feiten niet toereikend zijn voor veroordeling. Een vrijspraak op juridische 
gronden volgt als 'die fur erwiesen angenommene Tat ftir nicht strafbar erachtet worden ist'. De 
rechter moet in het Urteil aangeven waarom de bewezen feiten niet strafbaar zijn. Het Urteil 
behoeft in dit geval geen 'Beweiswiirdigung' te bevatten. 

15. 'Offenkundige Tatsachen', de algemeen bekende feiten en ervaringsregels, behoeven niet te 
worden bewezen. Indien dergelijke Tatsachen een rol spelen bij de oordeelsvorming door de 
rechter, dient milks in de procedure aan de orde te worden gesteld. Daardoor zijn de procesdeel-
nemers in staat rekening te houden met die Tatsachen. Een uitzondering op dit procedurele 
voorschrift geldt voor de 'Offenkundige Tatsachen' die tot de evidenties mogen worden gerekend. 

16. Paragraaf 267 (4) voorziet in de mogelijkheid van een labgekitrztes 	Als de rechter tot 
een veroordeling komt en alle betrokkenen zien af van het aanwenden van een rechtsmiddel, dan 
kan de rechter volstaan met een verlcorte motivering van het Udell. De motivering kan in een 
dergelijk geval beperkt blijven tot een aanduiding van de bewezen feiten die de bestanddelen van 
het delict representeren en de aanwijzing van de toepasselijke strafbepaling. Bestaat de veroorde-
ling uit de oplegging van een geldstrat eventueel gecombineerd met een 'Fahrverbot of de 'Ent-
ziehung der Fahrerlaubnis und damit zusammen die Einziehtmg des Ftihrerscheins anordnen', dan 
is een verdergaande verkorting van de motivering mogelijk. In dat geval kan worden volstaan met 
een verwijzing naar de 'Anklagesatz', de aan het 'besleunigte Verfahren' ten grondslag liggende 
'Anklage', het 'Sfrafbefehr of de Strafbefehlsantrag'. Afhankelijk van de omstandigheden van het 
geval kan de rechter aanvullende motiveringen in het vonnis opnemen. 

Ms alle betrokkenen na een 'Freispruch' afzien van rechtsmiddelen, kan ook worden volstaan 
met een verkorte motivering. De rechter behoeft dan slechts aan te geven of de beslissing berust 
op feitelijke of juridische gronden. 

17. De StP0 kent enige vereenvoudigde procedures: het 'besleunigte Verfahren' (paragraaf 417 - 
420) en het 'Strafbefehlsverfahren' (paragraaf 407 -412). De gang van zaken op de terechtzitting 
en de beslissing door de rechter in deze procedures geschieden in principe overeenkomstig de 
voorscluiften betreffende de Hauptverhandlung, zij het dat hierop met het oog op de bewijslevering 
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een belangrijke vereenvoudiging is aangebracht. Deze betreft de inperking van de 'Umnittel-
barkeitsgrundsati (paragraaf 250) in paragraaf 420.' Deze bepaling maalct het mogelijk om voor 
het bewijs gebruik te maken van schriftelijke stuldcen waarin verklaringen van getuigen, deskun-
digen en medeverdachten zijn opgenomen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de verdachte, de verde-
diger en de Staatsanwalt met deze gang van zaken instemmen. Verder is de sAufldarungspflichf 
van paragraaf 244 gemitigeerd, in die zin dat de strafrechter beslist over de omvang van de 
'Beweisaufnahme'. De consequentie hiervan is dat de rechter bij de afwijzing van een 'Beweisantrag' 
niet is gebonden aan de beperkingen van paragraaf 244(3) en (4); afwijzing is mogelijk 'durch 
begrtindeten Beschluff, waarbij het belang van het onderzoek maatgevend lijkt voor de al dan niet 
honorering van het verzoek. Zo kan een Beweisantrag afgewezen worden op grond van de over-
weging dat de rechter 'den Sachverhalt fiir gentigend geklart halt und der Auffassung ist, daB die 
Vernehmung eines Zeugen an der bereits vorliegenden Dberzeugung des Gerichts nichts andern 
wtirde' (0. Ranft, Straffirozefirecht, p. 562). 

In geval van 'Einspruch tegen een 'Strafbefehl' kunnen de bezwaren worden beperIct tot bepaalde 
onderdelen van het strafbevel. De consequentie van zo'n beperking is dat de onderdelen van het 
bevel waartegen geen bezwaren zijn aangevoerd vaststaan en derhalve zijn onttrokIcen aan het 
oordeel van de rechter die over de 'Einspruch' heeft te oordelen. Voorzover het strafbevel aan het 
oordeel van de rechter is onderworpen, is de rechter geheel vrij in de vorming van zijn oordeel. 
In het bijzonder refonnatio in peius is mogelijk. Voor het vonnis gelden geen van paragraaf 267 
afwijkende voorschriften. 

4.5 Terugkoppeling naar uitgangspunten 

a.De positie van de zittingsrechter by de vergaring van het bewijsmateriaal en de invloed die 
partijen daarbij kunnen uitoefenen 
De rechter heeft de leiding over het onderzoek ter zitting. Het onderzoek is gericht op vaststelling 
van de materiele waarheid. In het Duitse strafprocesrecht is de rechter bij dit onderzoek niet 
gebonden aan de aanduiding van het feit in de Anldage, maar is hij in principe verplicht om alle 
strafrechtelijke facetten van het in de Anldage genoemde historische feit te onderzoeken en 
hierover een beslissing te geven (de zgn. 'AufIclarungspflicht). Partijen hebben de bevoegclheid 
tot het doen van een 'Beweisantrag'. De rechter heeft in principe maar weinig mogelijldieden om 
zo'n 'Beweisantrag' af te wijzen. 

Het Belgische strafprocesrecht gaat uit van binding van de zittingsrechter aan het feit zoals dit 
hem wordt voorgelegd. Openbaar ministerie en verdediging hebben de bevoegdheid om getuigen 
op te (doen) roepen/te dagvaarden, doch de zittingsrechter is niet verplicht om deze getuigen te 
horen; uitgangspunt hierbij is de vraag of het belang van het onderzoek het horen van de getuige 
wenselijk/noodzakelijk doet zijn. 

b. De wettelijke regeling van de bewijsmiddelen 
Het Belgische en Duitse strafprocesrecht worden gekenmerIct door een open stelsel van bewij smid-
delen. In aanzet lijkt de StP0 uit te gaan van een wettelijke beperlcing van de toegelaten bevvijsmid-
delen, doch het bewijsmiddel 'Augenschein' moet worden beschouwd als open categorie, die alle 
informatiebrormen beslaat die op enigerlei wijze voor waarneming vatbaar zijn. 

52 Deze bepaling is op het Strafbefehlsverfahree van overeenkomstige toepassing, vgl. par. 411(2). 
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c. De aanwezigheid van bewijswaarderings- en bewijsminimumregels 
De StP0 bevat geen bewijswaarderings- en bewijsminimumregels. Het Belgische strafprocesrecht 
kent geen negatieve bewijswaarderingsvoorschriften, maar met het oog op processen-verbaal wet 
een meer positief waarderingsvoorschrift (zie onder Belgie, 7.). Het Belgische bewijsrecht kent 
geen bewijsminima. 

In het Belgische en Duitse strafprocesrecht bestaan wel beperlcingen op het gebruik voor het 
bewijs van de verklaringen van medeverdachten. 

d. De vryheid van de rechter by de selectie en waardering van het bewijsmateriaal 
Bij de selectie en waardering van het bewijsmateriaal zijn de Belgische (met uitzondering van 
de hiervoor genoemde processen-verbaal) en Duitse rechter niet gebonden aan wettelijke voor-
schriften. Leidraad bij deze selectie en waardering is zijn innerlijke overtuiging omtrent de be-
trouwbaarheid van het bewijsmiddel. 

e. De plicht tot motivering van de beslissing omtrent het bewijs in het vonnis 
Voor de Duitse strafrechter bestaat er een - naar Nederlandse maatstaven - omvangrijke plicht 
om het bewijs van de in de Anldage aangeduide Tat met redenen te omIcleden. Niet alleen moet 
het vonnis een vermelding bevatten van het bewezen feit en de gebezigde bewijsmiddelen, maar 
ook dient de rechter het proces van selectie en waardering van het bewijsmateriaal in het vonnis 
te verantwoorden. 

Het Belgische WvSv bevat geen gespecificeerde voorschriften aangaande de motivering van 
de bewijsbeslissing. In de feitelijke motivering (de vaststelling van het bewezen reit) behoeft de 
rechter niet aan te geven waarom hij tot een bewezenverklaring is gekomen. Wel dient hij een in 
een schriftelijke conclusie aangedragen verweer betreffende het bewijs, bij verwerping van het 
verweer, gemotiveerd in het vonnis te verantwoorden. 

4.6 Corpus Juris" 

1. Het Corpus Juris bevat een aantal strafprocesrechtelijke voorzieningen; zie de ontworpen art. 
18 t/m 35. In het bijzonder de art. 31 t/m 33 moeten tot het bewijsrecht worden gerekend. 

Het Corpus Juris bevat geen algehele regeling van de strafprocedure die zou moeten worden 
gevolgd bij de berechting van een van de in het Corpus genoemde strafbare feiten. De strafproces-
suele voorstellen moeten worden begrepen als pogingen om op enkele onderdelen de nationale 
regelingen van de strafvordering te uniformeren. Voorzover het Corpus Juris materie ongeregeld 
laat, is het nationale strafprocesreeht onverkort van toepassing? De bewijsregeling in het Corpus 
Juris moat derhalve worden begrepen als een naast het nationale bewijsrecht staande basisvoor-
ziening. 

2. Art. 31, eerste lid, gaat bij de vervolging ter zake van can van de in de art. 1 t/m 8 CJ geformu-
leer& delicten uit van het vermoeden van onschuld. Daze bepaling beoogt een dam op te werpen 

53 M. Dolmas-Marty, Naar can Europese rechtsruimte. Corpus Juris houdende strafbepalingen ter bescherming van 
de financiele belangen van de Europese Unie. 

54 Zie het voorgestelde art. 35, waarin het beginsel van de subsidiaire toepassing van het nationale recht tot 
uitclnildring is gebracht. 
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tegen kennelijk bestaande neigingen om bij de vervolging van de betroldcen delicten te werken 
met een =kering van de bewijslast. Hieruit volgt dat de bewijslast berust bij het Europese OM. 

In het tweede lid is het 'nem° tenetuf-principe tot uitdruldcing gebracht. In tamelijk verstrek-
kende bewoordingen is aangegeven dat met uitzondering van nationale of communautaire ver-
plichtingen tot overhandiging van documenten 'themand ertoe (kan) worden gedwongen direct 
of indirect aan zijn veroordeling mee te werken'. 

3. Art. 32 geeft een regeling van de toelaatbaarheid van bewijsmiddelen. Deze regeling beoogt 
de grote verschillen tussen de nationale regelingen weg te werken op het vlak van de verldaringen 
van getuigen en van de verdachte en van de voor het bevvijs bruikbare schriftelijke stulcken. In 
aansluiting op hetgeen onder 1. is gezegd, moet deze regeling worden beschouwd als een mini-
mumvoorziening: de in art. 32 genoemde bewijsmiddelen moeten sowieso in de nationale rege-
lingen als toegelaten bewijsmiddelen worden erkend. Overeenkomstig het recht van de staat waar 
het feit wordt berecht, lcurmen ook andere bewijsmiddelen worden toegelaten (zie art. 32, lid 2). 

4. Overeenkomstig art. 32 moeten de volgende bewijsmiddelen worden toegelaten: 
a. verldaringen van getuigen, afgelegd op de openbare terechtzitting. Deze vermelding is natuurlijk 

niet spectaculair. Het bijzondere schuilt echter in de mogelijlcheid om verklaringen van getuigen 
die in het buitenland verblijven, op de terechtzitting te presenteren door middel van een 
audiovisuele verbinding of een 'Europees proces-verbaal van getuigenverhoor' . 55  Dit proces-
verbaal moet worden opgemaalct door het Europese OM en bevat een verslag van het verhoor 
van een getuige door een rechter. Bij dit verhoor moet de verdediging de gelegenheid zijn 
geboden om vragen te stellen. De vorm van het stellen van vragen is de rechtstreelcse ondervra-
ging. Bovendien moet het verhoor audiovisueel worden vastgelegd; 

b. verklaringen van de verdachte. Deze kunnen worden afgelegd op de terechtzitting, mar lcunnen 
ook worden opgetekend in een door het EOM opgemaalct 'Europees proces-verbaal van onder-
vraging'. Het verhoor moet worden afgenomen door een rechter, de verdachte moet worden 
bijgestaan door een advocaat die ten minste 48 uur voor de ondervraging het dossier moet 
hebben kunnen inzien en het verhoor moet audiovisueel worden vastgelegd; 

c. verklaringen van de verdachte die buiten een verhoorsituatie worden afgelegd. De verklaring 
moet zijn afgelegd voor een bevoegde instantie, EOM of rechter, en moet op enigerlei wijze 
worden opgenomen. Er wordt niet expliciet aangegeven wat met het 'op enigerlei wijze' wordt 
bedoeld. In de toelichting wordt aangegeven dat met die opname wordt beoogd de rechten te 
beschermen die de verschillende nationale wetgevingen bevatten, in het bijzonder de Engelse 
PACE 1984. Tegen deze achtergrond zal het waarschijnlijk de bedoeling zijn de verldaring 
van de verdachte elektromagnetisch of audiovisueel te registreren; 

d. documenten opgesteld door een boelchoudlcundig expert die is aangesteld tij dens het vooronder-
zoek of bij het begin van het onderzoek ter terechtzitting. De deskundige wordt aangesteld door 
het EOM of het rechterlijk college. Het aantal personen dat als een dergelijk expert kan worden 
benoemd, is beperIct: gekozen kan worden nit een Europese lijst van natuurlijke of rechtsperso-
nen, goedgekeurd door de lid-staten. Deze categorie van de te erkennen bewijsmiddelen houdt 
verband met uiteenlopende methoden om documenten als bevvijsmateriaal te gebruiken. In het 

55 Deze voorziening is genspireerd door art. 72 van de procedureregels voor het Internationaal Tribunaal voor 
Ex-Joegoslavie. 
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bijzonder de Angelsalcsische pralctijk wordt in dit opireht als 'omslachtig' ervaren. Het CJ beoogt 
bij de vervolging van EU-fraudes een uniforme methode - waarbij een voorkeur wordt uitge-
sproken voor de Frans-Nederlandse methode - tot stand te brengen; 

e. door de verdachte tijdens een voorbereidend administratief onderzoek verschafte documenten. 
Met verwijzing naar het Funke-arrest van het EFIRM wordt bepaald dat deze documenten niet 
lcunnen worden gebruilct, indien de 'plicht tot overdracht met strafsancties gepaard gaat'. Gelet 
op het recentere arrest-Saunders HAI deze beperking in het CJ niet noodzakelijk. 

5. In art. 33 CJ wordt een regeling gegeven betreffende de 'uitsluiting van bewijzen the verlcregen 
zijn in strijd met fundarnentele rechtsregels'. Uitgangspunt in deze regeling is dat de rechttnatigheid 
van de verkrijging van bewijsmateriaal moet worden beoordeeld op basis van het recht van de 
staat waar het materiaal is verzarneld. Uitsluiting van bewijsmateriaal moet dan plaatsvinden als 
het is verlcregen in strijd met 
- essentiele waarborgen van het EVRM; 
- de art. 31 en 32 van het CJ; 
- nationale regels, terwijI zulks niet wordt gerechtvaardigd door de genoemde bepalingen uit 

het CJ. 

6. De bepalingen in het CJ bevatten voor het huidige en toekomstige Nederlandse strafprocesrecht 
weinig schokkends. De bijzonderheden betreffende de verklaringen van getuigen en van de ver-
dachte en de door een boelchoudkundig expert opgestelde documenten lijken bij de keuze voor 
een open stelsel van bewijsmiddelen niet geschikt om te worden opgenomen in de regeling van 
het algemene bewijsrecht. Voor de mogelijlcheid van het afleggen van een verklaring door een 
getuige vanuit het buitenland via een audiovisuele verbinding kan eventueel een plaatsje worden 
gereserveerd in de regeling van het onderzoek ter terechtzitting of de afdeling over Prechts-
hulp't internationale opsporing . . 

Aandacht verdient wel de aanbeveling om de verklaringen van de getuigen en verdachte vast 
te leggen op band of video. Naar aanleiding hiervan kan de vraag worden opgeworpen of het geen 
algemene regel moet worden dat de in het vooronderzoek afgelegde verklaringen van de verdachte 
(bij voorkeur: audiovisueel) worden opgenomen. Hetzelfde lijkt aanbevelenswaardig met het oog 
op de tijdens het vooronderzoek bij de rechter-commissaris afgelegde verklaringen van getuigen 
of de verhoren van getuigen waarbij het ondervragingsrecht wordt uitgeoefend. 

5. Schets van een nieuwe regeling 

5.1 Keuze van uitgangspunten 

In deze paragraaf zal een schets van een nieuwe regeling van het bewijsrecht en de bewijsmoti-
vering in het vonnis worden gepresenteerd. Voor een deel sluiten de voorstellen aan bij ontwi1dce-
lingen die in de praktijk van de strafrechtspleging hebben plaatsgevonden. Voor een ander deel 
lcunnen de voorstellen worden gezien als uitwerkingen van uitgangspunten zoals die in het alge-
mene deel van de rapportage zijn geformuleerd en aan het gehele onderzoek ten grondslag liggen. 
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1. Het bewijsrecht is van toepassing op de rechterlijke beslissing omtrent het ten laste gelegde 
feit. 
In het algemeen kan 'bewijzen' worden omschreven als de rechterlijke activiteit gericht op het 
vaststellen van feiten met het oog op de oplegging van strafrechtelijke sancties. In deze mime 
betekenis worden in de strafprocedure uiteenlopende feiten vastgesteld: van de geldigheid van 
de dagvaarding tot de diverse factoren die van belang zijn voor de straftoemeting. Het huidige 
WvSv gaat bij het bewijs' niet uit van dit ruime kader betreffende de vaststelling van feiten, doch 
reserveert het 'bewijs' voor de rechterlijke beslissing omtrent het ten laste gelegde feit. Deze 
beperking valt op goede gronden te verdedigen, maar is niet dwingend. Overwogen zou kunnen 
worden om het bewijsrecht niet alleen te betreldcen op de beslissing omtrent het ten laste gelegde 
feit, maar ook op de feitenvaststellingen ten behoeve van andere deelbeslissingen van het 
rechterlijk vonnis. 

Een dergelijke uitbreiding van het bereik van het bewijsrecht miskent het karalcter van de 
vaststelling van enerzijds het ten laste gelegde feit en anderzijds de feiten die relevant zijn voor 
de beantwoording van de andere deelbeslissingen. Het bewijs van het tenlaste gelegde feit betreft 
de vaststelling dat historische feiten met een hoge graad van waarschijnlijkheid daadwerkelijk 
hebben plaatsgevonden. Tegen de achtergrond van het nulla poena-beginsel en het onschuldver-
moeden wordt het onderzoek naar en de beslissing over de waarheid van het ten laste gelegde feit 
terecht in een stelsel van waarborgen ingekapseld. Dit stelsel kan om uiteenlopende redenen niet 
zomaar op alle onderdelen van het strafvonnis worden toegepast. 

De eerste reden is dat voor sommige deelbeslissingen strengere eisen worden gesteld aan de 
feitenvaststelling dan de eis dat van het een of ander moet blijken nit een bewijsmiddel. Vergelijk 
bijv. de vaststelling dat de dagvaarding geldig is betekend. Hiervan kan uitsluitend blijken nit de 
akte van betekening. De tweede reden is het gegeven dat de feitenvaststelling bij andere deelbeslis-
singen dilcwijls moet worden geplaatst in het kader van een 'regel-uitzondering-schema'. De officier 
van justitie wordt vermoed ontvankelijk te zijn in de strafvervolging; bewijsmiddelen worden 
vermoed op rechtmatige wijze te zijn verkregen; indien het ten laste gelegde feit door de rechter 
is bewezen en onder het bereik van een delictsomschrijving is gebracht, wordt het feit vermoed 
wederrechtelijk te zijn en aan de schuld van de verdachte te wijten. Deze vermoedens vvijken als 
het tegendeel aannemelijk wordt. Veelal zal een onderzoek naar dat 'tegendeel' berusten op een 
door de verdachte gevoerd verweer. Met het oog op het onderzoek naar de feiten die aan het 
verweer ten grondslag liggen, heeft de verdachte geen bewijslasf, slechts een istelplichf. De rechter 
dient vervolgens zelfstandig te beslissen over de aannemelijkheid van de aan het verweer ten 
grondslag liggende feiten. De onjuistheid van die feiten behoeft niet in strilcte zin te worden 
bewezen. Zulks is begrijpelijk, omdat het dan gaat om het bewijs van negativa: een door de 
verdachte gestelde gebeurtenis heeft nietplaatsgevonden. Een dergelijk bewijs is nagenoeg onmo-
gelijk, tenzij in ruime mate gebruik wordt gemaalct van bewijsvermoedens. In dat geval is het 
verschil tussen het 'bewijs' en het 'aannemelijk zijn' te verwaarlozen. 

Het voorgaande is reden om het bereik van het bewijsrecht te beperken tot het bewijs van het 
ten laste gelegde feit. Voor de overige onderdelen van het rechterlijke vonnis lcunnen beslissingen 
worden genomen op basis van het 'aannemelijk zijn' van feiten. De basis voor die aannemelijlcheid 
is het onderzoek op de terechtzitting. 

2. Bewijsrecht en straftoemeting. 
Op bovenstaand uitgangspunt zou een uitzondering kunnen worden gemaalct voor feiten die een 
rot spelen bij de straftoemeting. Ook deze feiten kunnen voor de verdachte een dermate bezwarend 
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karakter hebben dat overwogen zou lcunnen worden het bewijsrecht daarop van toepassing te 
verklaren. Eerder heeft Borst een dergelijke uitbreiding verdedigd. In verband met het belastende 
lcarakter van de feitenvaststelling ten beho eve van de straftoemeting gal hij aan dat deze vaststel-
ling diende te 'voldoen aan de definitorische voorschriften aangaande de bewijsmiddelen in de 
art 340-344% 56  Toegespitst op drie wezenlijke kenmerken van het bewijsrecht in het huidige 
wetboek - de wettigheid van de bewijsmiddelen, de bewijsminima en de rechterlijke overtuiging - 
is de strekking van het voorstel van Borst dat de vaststelling van feiten die relevant zijn voor de 
op te leggen straf en/of maatregel zou dienen te geschieden op basis van wettige bewijsmiddelen; 
Borst bepleit niet dat ook de bewijsminima van toepassing zouden zijn of dat de voor de straftoe-
meting relevante feiten overtuigend zouden moeten worden bewezen. 

In het navolgende onder 4. wordt aangegeven dat in een nieuw wetboek van strafvordering moet 
worden gekozen voor een vrij bewijsstelsel. Deze keuze heeft tot gevolg dat aan het voorstel van 
Borst de wezenlijke betekenis is komen te ontvallen. De essentie van een vrij bewijsstelsel is im-
mers dat wordt afgezien van een wettelijke defunering van de toegelaten bewijsmiddelen en dat 
geen enkele bron voor de verzameling van ketuns van de rechterlijke oordeelsvorming wordt uit-
gesloten. 

In een vrij bewijsstelsel zou - voortbordurend op het voorstel van Borst - overwogen lcunnen 
worden de rechterlijke overtuiging en de bewijsminimate betrekken op de straftoemetingsfactoren. 
In het bijzonder gaat het dan om de vaststelling van de factoren die een bezwarende rol spelen 
bij de vaststelling van de op te leggen straf. Vergelijkbaar met de beslissing omfrent de aanwezig-
heid van een strafuitsluitingsgrond, bestaat er geenaanleiding om de aanwezigheid van verlichtend 
werkende factoren aan inhoudelijk strenge besliscriteria te onderwerpen. 

Met het oog op de streklcing van de bewijsminirna moet bovenstaande uitbreiding van de hand 
worden gewezen. Bewijsminimumvoorschriften slijpen de scherpe kantjes af van de keuze voor 
een vrij bewijsstelsel. De beperlcingen op de bewijskracht van bepaalde bewijsmiddelen (de verkla-
ring van de verdachte en van een getuige) moeten worden beschouwd als minimale waarborgen 
voor een deugdelijke en behoorlijke waarheidsvinding. Een bewezenverklaring op basis van de 
enkele verklaring van de verdachte of van slechts den getuige laat te veel mogelfilcheden open voor 
discussie omtrent de juistheid van de bewijsbeslissing. De eis van 'dubbele bevestiging' van de 
bewezen verklaring beoogt deze ruimte voor twijfel in te perken. Uit deze ratio voor handhaving 
van bewijsminima vloeit voort dat deze voorschriften geenrol laumen spelen bij de straftoemeting. 

De Icoppeling van de rechterlijke overtuiging aan de vaststelling van de voor de straftoemethig 
relevante feiten lijkt vooralsnog niet op zfin plaats. In het algemeen behoort het niet tot de traditie 
om bij de strafoplegging en de strafmotivering in het vonnis expliciet te onderscheiden tussen 
factoren die een verzwarende dan wet verlichtende rol hebben gespeeld bij de straftoemeting. 
Veelal gaan dergelijke factoren verscholen in de verwijzing naar de emst van het feit en de persoon 
van de dader. Daarbij komt dat de verzwarende of verlichtende werking van een factor dikwijls 
ambigu is. Deze punten brengen mede de uit de rechterlijke overtuiging sprekende hoge mate van 
waarschijnIfilcheid vooraLsnog te reserveren voor het bewijs van het ten laste gelegde feit. Voor 
de vaststelling van de voor de straftoemeting relevante feitelfilcheden kan worden volstaan met 
de aannemelfilcheid van die feiten. 

56 Vgl. W.L. Borst, De bewijsmiddelen in strafzaken, diss. RU Leiden, Arnhem 1985, p. 22-23. 
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Afhankelijk van ontwildcelingen aangaande de rechterlijke straftoemetingsrichtlijnen is dit 
standpunt vatbaar voor heroverweging. In deze richtlijnen wordt een model voor de straftoemeting 
gehanteerd waarbij, uitgaande van een 'standaardstraf voor een type delict, een aantal strafverlich-
tende en -verzwarende factoren/delictskenmerken wordt geformuleerd. Het is goed mogelijk dat 
de in de genoemde richtlijnen ontwildcelde verzwarende factoren/kenmerken bij de straftoemeting 
een met de wettelijke strafverzvvarende omstandigheden vergelijkbare rol gaan spelen. In dat geval 
zijn de factoren die een verzwarende rol spelen bij de straftoemeting individualiseerbaar en, indien 
voldoende geobjectiveerd, vatbaar geworden voor bewijs. Indien het gewicht van de in de richt-
lijnen aangegeven verzwarende factoren/delictskenmerken in de pralctijk van de strafrechtspleging 
inderdaad vergelijkbaar is met de wettelijke strafverzwaringsgronden, kan worden verdedigd dat 
de verzwarend werkende objectieve factoren op basis van een wettig bewijsmiddel overtuigend 
moeten zijn bewezen. 

Deze uitbreiding van het bereik van het bewijsrecht heeft consequenties voor de inrichting van 
het vonnis en de aan de strafmotivering te stellen eisen. In de strafmotivering zal de rechter immers 
de bewijsmiddelen moeten vermelden en weergeven waaraan hij het bewijs van de verzwarend 
werkende factoren/kenmerken ontleent. 

3. Het bewijsrecht gaat uit van een actieve rechter: hij is belast met het onderzoek naar de materiele 
waarheid. 
Dit uitgangspunt ligt eveneens ten grondslag aan het huidige WvSv. Er bestaat geen aanleiding 
om op dit punt enige wijziging aan te brengen. De strafrechter heeft derhalve de leiding over het 
onderzoek op de terechtzitting en draagt de verantwoordelijkheid voor de uitkomsten daarvan. 
Deze verantwoordelijIcheid brengt mede dat de rechter heeft te waken voor de volledigheid van 
het onderzoek met het oog op de door hem te nemen beslissin.gen. Bij het oordeel omtrent het ten 
laste gelegde feit dient de rechter te streven naar vaststelling van de materiele waarheid. Hieruit 
volgt dat de rechter bij zijn onderzoek en vrije oordeelsvonning niet wordt beperlct door de proces-
houding van de officier van justitie en de verdachte. Dit uitgangspunt impliceert dat op de 
schouders van het openbaar ministerie of van de verdachte geen bewijslast rust, noch dat overeen-
stemming tussen verdachte en officier van justitie over de juistheid van feiten bindend is voor de 
rechter. Weliswaar kan ten opzichte van het openbaar ministerie en de verdachte worden gesproken 
van beweringslast en beweringsrisico's (in die zin dat het openbaar ministerie heeft te zorgen voor 
een beschuldiging en een procesdossier, en dat ter activering van het rechterlijk onderzoek van 
de kant van de verdediging tegenspraak wordt verwacht), doch het vaststellen van feiten en het 
bewijs van het ten laste gelegde feit moet tot de taak van de strafrechter worden gerekend. 

4. De regeling van het bewijsrecht gaat uit van een vrij bewijsstelsel. 
Het bewijsstelsel iri het huidige WvSv moet worden getypeerd als een negatief-wettelijk bewijs-
stelsel. Kenmerken hiervan zijn een gesloten opsorruning van de toegelaten bewijsmiddelen en 
een aantal bevvijsminimumvoorschriften. hide literatuur is herhaaldelijk aangegeven dat dit wette-
lijke stelsel in de praktijk van de strafrechtspleging nagenoeg iedere betekenis heeft verloren." 
Dit blijkt ook uit paragraaf 2.5 van dit rapport waarin is ingegaan op het thans geldende recht. 
Aangezien niet is gebleken van een noodzaak of behoefte om de pralctijk bij te stellen in de richting 

57 Vgl. W.P.J. Pompe, Het bewijs in strafzaken, in: Vijf opstellen van W. Pompe, z.j., p. 44; Ch. J. Enschede, 
Bewijzen in het strafrecht, RM Themis 1966, P.  516. 
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van het negatief-wettelijke stelsel, wordt ervoor gekozen om de gegroeide pralctijk te codificeren. 
In een nieuw wetboek wordt derhalve niet gestreefd naar een limitatieve opsomming en be-
schrijving van de toegelaten bewijsmiddelen. Uitgegaan wordt van een vrij bewijsstelsel: het bewijs 
kan worden geleverd door alle middelen. De enige voorwaarde voor het gebruik van een 
informatiebron als bewijsmiddel is dat de bron inhoudelijk betrouwbare feitelijke lcennis verschaft. 
Dit komt tot uitdrukking in de bij de motoveringsvoorschriften op te nemen algemene eis dat het 
in het vonnis opgenomen bewijsmiddel 'redengevend' moet zijn voor de bewijsbeslissing. Zo is 
een verklaring van een getuige alleen redengevend als die getuige verldaart over feiten en omstan-
digheden die hij zelf heeft waargenomen of ondervonden. Mn de niet op Felten en omstandigheden 
gestoelde meningen of gissingen van een getuige mag geen voor de bewezenverklaring reden-
gevende kracht worden toegekend. Mutatis mutandis geldt hetzelfde voor de verklaring van de 
verdachte of van een deskundige. Gebruilct de rechter een imodeme' informatiedrager (zoaLs een 
foto, video, etc.) voor het bewijs, dan mag van de rechter worden verwacht dat hij in het vormis 
aangeeft wat het bewijsmiddel inhoudt en in hoevent aan dit bewijsmiddel redengevende lcracht 
toekomt. 

De consequentie van de keuze voor een vrij bewijsstelsel is dat in de wettelijke regeling niet 
in het algemeen informatiebronnen van het gebruik als bewijsmiddel worden uitgesloten indien 
twijfels kunnen bestaan aangaande de betrouwbaarheid van de betroklcen categoric informatie-
bronnen. De beoordeling van de vraag of een bron betrouwbare informatie verschaft, dient niet 
in het algemeen door de wetgever, maar in het concrete geval door de rechter te worden beant-
woord. Tegen deze achtergrond kan worden afgezien van een regeling van de diverse categorieen 
schriftelijke bescheiden die de rechter voor het bewijs kan bezigen. De titans in art. 344 Sv neer-
gelegde uitsplitsing heeft in een vrij bewijsstelsel geen functie. De consequentie van het uitblijven 
van een specificatie van de voor het bewijs bruikbare schriftelijke bescheiden is, dat ook het 
voorschrift van art. 344, lid 1 onder 5 betreffende het gebruik van 'alle andere geschriften' over-
bodig is geworden. 

De keuze voor een vrij bewijsstelsel brengt mede dat het bewijsmiddel 'eigen waarneming van 
de rechter nog maar een zeer ondergeschikte rot zal spelen. In een wettelijk bewijsstelsel heeft 
de 'eigen waarneming in belangrijke mate het karakter van vangnet n: via de eigen waameming 
lain de rechter bronnen van informatie voor het bewijs gebruiken die niet via een van de andere 
aangewezen bewfistniddelen bij de bevvijsconstructie een rol kunnen spelen (foto, video, etc.). 
In een vrij bewijsstelsel lcan de rechter zonder enige belemmering bij het bewijs gebruik maken 
van de hem ter beschilcking staande bronnen van informatie, zodat er geen aanleiding is voor een 
afzonderlijke benoeming van een isluitpost. 

5. Beperlcingen op het vrije bewijsstelsel. 
Een keuze voor een vrij bewijsstelsel impliceert dat in het wetboek wordt afgezien van een 
inhoudelijke definiering en begrenzing van de toegelaten bewijsmiddelen. Deze keuze brengt niet 
mede dat binnen het vrije bewijsrecht geen beperkingen kunnen bestaan op het gebruik van bepaal-
de kenbronnen, noch dat de wettelijke regeling geen voorschriften omtrent de bewijskracht van 
bewijsmiddelen zou kunnen bevatten." Een en ander is wet degelijk mogelijk. 

58 In de StP0 ftmgeert het bewijsmiddel 'Augenschein l ook als sluitpost. 
59 Vgl. het bewijsrecht in het WvBRv, waarin de vrije bevvijsleer gepaard gaat met can aantal voorschriften omtrent 

de bewijslcracht van bewijsmiddelen. 
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Bij de aanduiding van de binnen het vrije bewijsrecht geldende beperldngen kan enerzijds 
worden aangesloten bij bestaande jurisprudentie, anderzijds is daar ook een taak voor de wetgever. 
Aansluiting bij thans geldende rechtspraak betekent dat de daarin tot uitdruldcing gebrachte 
beperkingen binnen het bewijsrecht niet in een sprecifiek wettelijk voorschrift tot uitdruldcing 
behoeven te worden gebracht, aangezien die beperkingen voortvloeien uit de structuur van het 
rechtsgeding en de positie van de deelnemers aan het strafproces. Een wettelijke regeling is danren-
tegen noodzakelijk als de wenselijk geachte beperlcing haaks staat op het uitgangspunt voor de 
keuze voor een vrij bewijsstelsel - de selectie en waardering van de voor het bewijs van het ten 
laste gelegde feit te bezigen kenbronnen dient te worden overgelaten aan de rechter - en niet kan 
worden gerekend tot de eerstgenoemde met de gedingstructuur en procespositie samenhangende 
categorie beperlcingen. 

Tot die eerste categorie moeten worden gerekend de verldaringen van de raadsman van de ver-
dachte en de op de terechtzitting fungerende vertegenwoordiger van het openbaar ministerie. Met 
de procespositie van deze deelnemers aan het rechtsgeding is het onverenigbaar dat de door hen 
afgelegde verklaringen voor het bewijs zouden kunnen worden gebruikt. Deze thans in de jurispru-
dentie neergelegde beperking (zie paragraaf 2.5) is onverkort van toepassing in het nieuwe stelsel. 
Hetzelfde geldt voor de 'eigen wetenschap' van de rechter, voorzover deze wetenschap niet kan 
worden aangemerkt als een 'feit van algemene bekendheid', clan wel als een op de terechtzitting 
opgedane 'eigen waameming'. Deze 'eigen wetenschap is als bewijsmiddel niet bruikbaar voor 
het bewijs van het ten laste gelegde 

Ook met betreldcing tot de aanduiding van de betekenis van een weigering van de verdachte 
om algeheel of op onderdelen een verklaring af te leggen, kan worden aangesloten bij de huidige 
jurisprudentie. Het gegeven dat de verdachte gebruik wil maken van zijn zwijgrecht en in het 
geheel geen verklaring aflegt, Ican niet worden aangemerlct als een zelfstandig bewijsmiddel. Een 
dergelijke weigering kan immers niet worden beschouwd als een mededeling van feiten en omstan-
digheden die als zodanig redengevend zijn voor het bewijs van het ten laste gelegde Deze 
stand van zaken doet niet afaan het gegeven dat een weigering van de verdachte om op onderdelen 
te verklaren wel degelijk van belang kan zijn bij de waardering van de overtuigende lcracht van 
andere bewijsmiddelen.' Deze materie, de waardering van het zwijgen op .onderdelen, is zo 
afhankelijk van de omstandigheden van het geval, dat zulks niet vatbaar is voor wettelijke regule-
ring en dient derhalve te worden overgelaten aan de rechtspraak. 

Zonder nadere voorziening ligt in een viii bevvijsstelsel de mogelijkheid besloten dat verklaringen 
van de medeverdachte, ook bij gelijktijdige berechting, voor het bewijs zouden lumen worden 
gebruilct. Voorzover het gaat om verklaringen die zijn afgelegd tijdens het vooronderzoek, wordt 
deze consequentie inderdaad aanvaard. De thans in art. 341, lid 3, Sv besloten liggende algemeen 
geformuleerde beperlcing op het gebruile van de verklaring van de medeverdachte is in een vrij 
bewijsstelsel niet op zijn plaats. Hiermee wordt een einde gemaakt aan het huidige strafvorderlijke 
kunstjel waarmee de gelding van de genoemde bepaling wordt ontdoken: de niet-gevoegde maar 
wel gelijktijdige behandeling. Deze constructie maalct het thans mogelijk om de door de verschil- 

60 Zie HR 16 maart 1965, NJ 1965, 275; HR 23 oktober 1984, NJ 1985, 233; HR 10 december 1985, NJ 1986, 
385. 

61 Vgl. HR 12 maart 1996, NJ 1996, 539 en HR 19 maart 1996, NJ 1996, 540, m.nt. Sch. 
62 Zie EHRM 8 februari 1996, NJ 1996, 725, m.nt. ICn; HR 3 juni 1997, NJ 1997, 584. 
63 Dit artikellid geeft aan dat de opgaven van de verdachte alleen te zijnen aanzien gelden. 
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lende medeverdachten tijdens het vooronderzoek afgelegde verklaringen voor het bewijs te 
gebruiken. Tevens maalct deze handelwijze het mogelijk om een medeverdachte in de parallel 
lopende zaak als getuige te horen. 

Voor wat betreft de in het vooronderzoek afgelegde verklaringen van medeverdachten is met 
het verval van art. 341, lid 3, de noodzaak voor een niet-gevoegde maar wel gelijIctijdige behan-
deling komen te vervallen. m  Lastiger ligt de situatie waarin de niet-gevoegde gelijktijdige berech-
tins wordt aangegrepen om de medeverdachte in de parallel lopende zaalc ale getuige te lcunnen 
horen. Deze 'samenloop' van procesrollen verdraagt zich slecht met de positie van de tegelijkertijd 
terecht staande medeverdachten op de terechtzitting. Tegelijkertijd terecht staande verdachten 
moeten vrijuit kunnen spreken over het ten taste gelegde delict en elkanders rol, zonder voort-
durend alert te moeten zijn op de mogelijkheid dat de medeverdachte jets ten nadele verklaart dat 
aanleiding geeft voor tegenspraak en discussie. Een dergelijke gang van zaken kan al snel de orde 
op de terechtzitting verstoren. Daarbij komt dat het horen van een persoon ale getuige, terwijI hij 
tegelijkertijd ale verdachte terecht staat, in verband met het ondervragingsrecht van nature 
spanningen oplevert. Om deze redenen wordt er voor gekozen om in een wettelijk voorschrift een 
algemeen luidend 'bewijsverbod' te formuleren: de verklaring van de tegelijkertijd (in al dan niet 
gevoegde zaken) terecht staande medeverdachte mag niet voor het bewijs worden gebruikt. Meent 
de rechter dat die verklaring wet van belang is voor de bewijsvoering, dan moeten de tegen de 
medeverdachten gevoerde strafzaken in tijd worden gesplitst, waardoor de medeverdachte in de 
procedure tegen de verdachte ale getuige kan worden gehoord. Op dit verhoor zijn de normale 
voorschriften omtrent het horen van getuigen (zoals beeeliging, verschoningsrecht etc.) van 
toepassing. 

Er bestaat geen aanleiding om op het punt van de beediging een uitzondering te creeren, in die 
dat een medeverdachte (m materiele zin) niet onder ede wordt gehoord. 65  Het verschoningsrecht 

en een met art. 293 Sv vergelijkbare voorziening zijn afdoende om te voorlcomen dat de medever-
dachte wordt gedwongen tegen zichzelf te verklaren. 

Binnen het vrije bewijsrecht bestaan er blijkens het voorgaande enige beperkingen op het 
gebruik van bepaalde kenbronnen als bewijstniddel. Op de vraag of in een nieuw wetboek ook 
beperkingen op de bewijslcracht van bewijsmiddelen moeten worden opgenomen, zal in het 
onderstaande onder '8. Bewijsminima' worden ingegaan. 

6. Het ten laste gelegde feit geldt ale 'bewezen' indien de rechter door de bewijsmiddelen ervan 
overtuigd is dat het feit door de verdachte is begaan. 

Vanouds geldt in het strafprocesrecht het uitgangspunt dat het ten taste gelegde feit uitsluitend 
bewezen mag worden geacht als de rechter op basis van het bewijsmateriaal ervan overtuigd is 
dat het feit door de verdachte is begaan. In een vrij bewijsstelsel is deze rechterlijke overtuiging 
materieel het belangrijkste punt van verschil tussen het bewijs van het ten taste gelegde feit en 
de feitenvaststelling ten behoeve van andere deelbeslissingen van het rechterlijk votmis. De rechter-
lijke overtuiging behoeft immers niet meer te zijn gebaseerd op wettige bewijstniddelen, doch 
mag op alle op de terechtzitting geproduceerde redengevende kenbronnen worden gebaseerd. Voor 

64 Bezwaren in verband met de ondoorzichtigheid van de verslaglegging betreffende de verschillende parallel 
lopende strafzaken zijn daarmee ook uit de wereld geholpen. 

65 Vgl. par. 60 StP0, waarin een 'Verbot der Vereidigung' is opgenomen voor 'Personen, die der Tat, welche den 
Gegenstand der Untersuchung bildet, oder der Beteiligung an ihr oder der Bennstigung, Strafvereitehmg oder 
Hehlerei verdachtig oder deswegen bereits verurteilt sind. 
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de andere deelbeslissingen is het voldoende dat de feiten naar aanleiding van het onderzoek op 
de terechtzitting aannemelijk zijn geworden. 

Dat voor het bewijs van het ten laste gelegde feit wordt uitgegaan van de op bevvijsmiddelen 
gebaseerde overtuiging is gerechtvaardigd omdat: 
a. de vaststelling betreffende het ten laste gelegde feit inhoudelijk het belangrijkste onderdeel 

is van de rechterlijke beslissing; 
b. in de op een concrete delictomschrijving toegespitste tenlastelegging het in art. 1, lid 1, Sr 

neergelegde legaliteitsbeginsel tot gelding komt. 

De rechterlijke overtuiging en de aannemelijkheid druldcen graden van waarschijnlijkheid ten 
aanzien van de historische waarheid van feiten uit. Overwogen zou lcunnen worden om met het 
oog op de uiteenlopende feitenvaststellingen door de rechter, naast de rechterlijke overtuiging en 
de aannemelijkheid, andere bewoordingen in het wetboek op te nemen waarmee maten van 
waarschijnlijkheid tot uitdruldcing worden gebracht die van belang zouden kunnen zijn voor het 
bewijs van 'feiten' ten behoeve van uiteenlopende door de rechter of andere functionarissen te 
nemen beslissingen. Vergelijk het Angelsaksische onderscheid tussen 'beyond reasonable doubt' 
en 'probable cause', of de trits 'redelijk vermoederi(art. 27 Sv), 'emstige bezwaren' (art. 56 Sv), 
'voldoende aanwijzingen' (art. 36e, lid 2, Sr) en de 'paricularly confirmed suspicion' (vgl. het 
Hauschildt-arrest van het EHRM). 

Een dergelijke terminologische subtilisering wordt afgewezen. De voorkeur gaat uit naar een 
zo beperlct mogelijk arsenaal aan begrippen die lcunnen worden gebruikt voor de vaststelling van 
feiten. De praktische reden hiervoor is het gegeven dat de met uiteenlopende termen tot uitdruldcing 
te brengen graden van waarschijnlijkheid niet werkbaar zijn. Net  gaat immers niet om een objectief 
te meten mate van waarschijnlijkheid, maar om een waardering/inschatting/rationele beargumen-
tering van die mate van waarschijnlijkheid. Tegen deze achtergrond dienen de te gebruiken begriri-
pen inhoudelijk in belangrijke zin van ellcaar te verschillen. 66  Om deze reden bestaat er geen 
aanleiding om naast de rechterlijke overtuiging en de aannemelijIcheid andere begrippen te intro-
duceren, waarmee een graad van waarschijnlijkheid tot uitdruldcing wordt gebracht. 

7. De basis voor de vonning van de overtuiging van de rechter zijn de terechtzitting en de aldaar 
gepresenteerde bewijsmiddelen. 
De thans in art. 338, lid 1, neergelegde regel betreft een grondbeginsel van het Nederlandse 
strafprocesreche en dient te worden gehandhaafd. Het principe dat de rechter zijn oordeel dient 
te baseren op het verhandelde ter terechtzitting en de aldaar aan de orde gestelde bewijsrniddelen 
strelct tot realisering van belangrijke processuele beginselen: de interne en exteme openbaarheid 
en hoor en wederhoor. 

8. Bewijsminima. 
De huidige regeling van het bewijsrecht bevat een aantal 'klassieke' bewijsminimumvoorschriften. 
Het betreft de artikelen 341, leden 3 en 4, 342, lid 3, 344, lid 1 onder 5 0  (voorzover bepalende 
dat andere geschriften alleen lcunnen gelden in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen). 

66 Vgl. A.P.A. Broeders, Enige overwegingen bij het gebruik van waarschijnlijkheidsconclusies in het forensisch 
onderzoek, DD 29 (1999), p. 389-407. 

67 Vgl. HR 1 maart 1994, NJ 1994, 440, m.nt. Sch, waarin is overwogen dat het hier een van de Tundamentele regels 
van het strafproces' betreft. 
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Deze voorschriften stonden in de kern ook at in het WvSv van 1886. Daarnaast zijn bij de Wet 
getuigenbescherming enige moderne bewijsminima ingevoerd (de art. 342, lid 2, 344, lid 3 en 
344a). Daze minima hangen samen met de bijzondere aard van het bewijsmiddel waarop zij 
betrekking hebben: de verldaringen van anonieme getuigen of geschriften bevattende verklaringen 
van personen waarvan de identiteit niet blijkt. Deze bewijsminimumvoorschriften zijn in het 
wetboek opgenomen om te voldoen aan de eisen van art. 6 EVRM, zoals in de jurisprudentie van 
het EHRM tot uitdrukking gebracht. 

In paragraaf 2 is aangegeven dat de 'klassieke' bewijsminima in de jurisprudentie van de Hoge 
Raad zeer minimalistisch worden geinterpreteerd. Feitelijk hebben de door de bewijsminima 
opgeworpen beperkingen bij de bewezenverklaring van het ten taste gelegde feit maar een zeer 
geringe betekenis. Ann de formele eis van 'dubbele bevestiging' van de bewezenverklaring valt 
licht te voldoen. Hierdoor wordt geen recht gedaan aan de doelstellingen van de bewijsminima 
zoals die thans in het wetboek zijn geformuleerd: bevordering van de deugdelijkheid en behoorlijk-
heid van de rechterlijke beslissing. 69  Op basis van deze stand van zaken kan de vraag worden 
gesteld of de Iclassieke bewijsminima moeten warden behouden. Kanttekening hierbij is dat tilt 
de keuze voor een vrij bewijsstelsel at voortvloeit dat twee van de genoemde klassieke bewijsmi-
nima vervallen (te weten de art. 341, lid 3, en 344, lid 1 onder 5; zie hiervoor onder 4. over de 
keuze voor een vrij bewijsstelsel en 5. over de dasrop aan te brengen beperlcingen). Op de keeper 
beschouwd gnat het dus nog over het behoud van de art. 341, lid 4 en art. 342, lid 3, Sv. Een viertal 
opties staat open: 
a. De bewijsminima worden geherformuleerd door de bewijsvoorschriften een meer materiele 

inhoud te geven. Het gnat dan niet zozeer om het formele aantal bewijsmiddelen waarin de 
dubbele bevestiging van de bewezenverklaring ligt besloten, maar om de materiele inhoud van 
de bewijsmiddelen. Hierbij wordt aangesloten bij de bewijsminima betreffende de verklaringen 
van personen waarvan de identiteit niet blijkt. De eis van dubbele bevestiging impliceert dan 
dat het bewijs van de betrokkenheid van de verdachte bij het ten taste gelegde feit uit minimaal 
twee bewijsmiddelen moet blijken. Op deze hoofdregel moet een uitzondering worden gemaalct 
voor het ambtsedige proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. 

b. De huidige bewijsminima worden behouden. Zij worden evenwel niet geformuleerd als strilcte 
regels, maar als uitgangspunten. I- let staat de rechter viii om een bewezenverklaring te baseren 
op slechts den bewijsmiddel. Ms de rechter gebruik maalct van deze bevoegdheid dient hij deze 
beslissing afzonderlijk te motiveren. Deze motiveringsplicht geldt Set als het bewijs wordt 
aangenomen op het proces-verbaal van een opsporingsambtenaar. De bewijsminima worden 
derhalve aangevuld met bewijsmotiveringsvoorschriften. 

c. De twee klassieke bewijsminimumvoorschriften worden geschrapt. De keuze voor een vrij 
bewijsstelsel berust op de gedachte dat de wetgever moeilijk in algemene voorschriften richt-
lijnen kan geven voor de selectie en de waardering van de betrouwbaarheid van het bewijs-
materiaal.' De rechter wordt hierbij volledige vrijheid gelaten, hetgeen kan meebrengen dat 
het bewijs wordt gegrond op slechts den bewijsmiddel. De gedachten achter de bewijsmini-
mumvoorschriften - bevordering van de deugdelijkheid en behoorlijkheid van de beslissing - 
worden vertaald in bewijsmotiveringsvoorschriften. 

68 In wezen is dit geen bewijsminimumvoorsehrift, maar een bepaling die voorwaarden geeft voor het gebmik voor 
het bewijs van een verldaring van can anonieme getuige. 

69 Vgl. Metal, Wetboek van Strafvordering, art. 338-344, aant. 13 (suppl. 91). 
70 Daze optic sluit aan bij de stand van zaken in andere binnen- en buitenlandse stelsels; zie par. 4. 
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d. De bewijsminima aangaande de enkele verklaring van de verdachte of van een getuige worden 
gehandhaafd, waarbij de huidige uitleg van de minimumvoorschriften in de jurisprudentie in 
de formulering van deze bewijsminima wordt verwerkt. 

De eerste optie wordt afgewezen aangezien een voorziening met een dergelijke streldcing de 
bewijslast emstig verzwaart, zelfs in veel gevallen bewijsnood creeert. De essentie is immers dat 
in alle gevallen twee onafhankelijke bewijsmiddelen voorhanden moeten zijn waaruit blijkt van 
de betrokkenheid van de verdachte bij het bewezenverklaarde feit. Concreet zou implementatie 
van deze optie betekenen dat voor het bewijs van een inbraak onvoldoende zou zijn de aangifte 
van de benadeelde en de verklaring van de verdachte waarin hij erkent de betrokken inbraak te 
hebben gepleegd. In zo'n geval is er immers geen sprake van een materiele 'dubbele bevestiging' 
van de betrokkenheid bij de inbraak. Daarbij komt dat de dubbele bevestiging van de 'betroldcen-
heid' een willekeurig criterium is; in veel gevallen gaat het irruners niet om de betroldcenheid bij, 
maar om het al dan niet begaan hebben van een delict. 

Bij de afweging van de opties onder b. en c. (beide in wezen een vervanging van bewijsmini-
mumvoorschriften door bewijsmotiveringsvoorschriften) enerzijds, en optie d. anderzijds, gaat 
de voorkeur uit naar d. De eis dat een bewezen verklaring niet op de enkele verklaring van de ver-
ciachte of van een getuige kan berusten, maar minimaal op twee bewijsmiddelen dient te worden 
gegrond, moet als een minimumgarantie voor de deugdelijkheid en behoorlijkheid van • het 
strafrechtelijke onderzoek naar de materiele waarheid en de daarop gebaseerde bevvijsbeslissing 
worden beschouwd.' Het behoud van de bewijsminima impliceert overigens dat een met art. 344, 
lid 2, vergelijkbare voorziening aangaande de bewijskracht van het proces-verbaal in het wetboek 
moet worden opgenomen. 

De vraag rijst of de uitzondering van art. 344, lid 2, Sv betreffende ambtsedige processen-
verbaal niet zou moeten worden uitgebreid met de op de terechtzitting afgelegde getuigenverkla-
ringen van opsporingsambtenaren. De formulering van het genoemde voorschrift brengt immers 
mede dat een bewezenverklaring wel uitsluitend kan worden gebaseerd op een proces-verbaal, 
doch met op de gelijkluidende op de terechtzitting afgelegde verklaring van de opsporings-
ambtenaar. Een dergelijke uitbreiding moet worden afgewezen. De eerste reden daarvoor is dat 
daaraan geen behoefte bestaat, als het gaat om de situatie dat het proces-verbaal en de op de te-
rechtzitting afgelegde verklaring inderdaad gelijkluidend zijn. De tweede reden is dat er geen 
bijzondere grond. is om de door een opsporingsambtenaar als getuige afgelegde verklaring, als 
deze bijvoorbeeld afwijkt van het proces-verbaal of belangrijke aanvullende informatie verschaft, 
anders te behandelen dan een verklaring die is afgelegd door een getuige niet zijnde opspo-
ringsambtenaar. Door opsporingsambtenaren vergaarde voor het strafproces relevante informatie 
dient te worden vastgelegd in een proces-verbaal. Dat aan een dergelijk geschrift bijzondere 
bewijswaarde kan worden toegekend berust voor een belangrijk deel op de waarborg dat het proces-
verbaal zo spoedig mogelijk, 'onder den verschen indrulc dier waarneming' n, is opgemaakt. Deze 
rechtvaardiging geldt niet voor de later op de terechtzitting afgelegde verklaringen. 

Zoals aangegeven, wordt beoogd bij de formulering van de bewijsminima aan te sluiten bij de 
rechtspraak van de Hoge Raad. De consequentie is dat de eis van dubbele bevestiging inhoudelijk 

71 Vgl. J.F. Nijboer, Strafrechtelijk bewijsrecht, Ars Aequi Libri, Nijmegen 1995, p. 84-86. 
72 Blok-Besier, Het Nederlandsche strafproces, deel II, p. 161. 
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maar geringe beperIcingen aanlegt bij het bewijs van het ten laste gelegde feit. Een belangrijke 
verandering is echter het voorstel om deze minimale beperkingen aan te vullen met de verplichting 
voor de rechter om de verwerping van onderbouwde betwistingen van de betrouwbaarheid van 
bewijsmiddelen in het vonnis te motiveren (zie nader onder 9. Bewijsmotivering). 

In het verband van de heroverweging van de positie van de bewijsminima rust de vraag of voor 
bepaalde delicten bijzondere bewijsminima moeten warden gecreterd of zelfs een uitzondering 
zou moeten warden gemaalct op de gelding van de bewijsminima. Hierbij kan warden gedacht 
aan de strafbepalingen belleffende de rassendiscriminatie, bepaalde zedendelicten of vormen van 
mishandeling (kindennishandeling, mishandeling in de huiselijke sfeer). De gedachte hierachter 
is dat de genoemde delicten dilcwijls in een besloten sfeer worden gepleegd, waardoor doorgaans 
de hoeveelheid bewijsmateriaal zeer beperlct is. Teneinde structurele bewijsproblemen te voor-
komen en een manimale beschenning te geven aan potentiele slachtoffers, kan dan worden bepleit 
uitzonderingen te maken op de gelding van de algemene bewijsminima. 

Dergelijke uitzonderingen op algemene bewijsminimumvoorschriften zijn alleen aanvaardbaar, 
als daarvoor een algemene grondslag 'can warden aangewezen. Pragmatische argumenten in 
verband met bewijsbaarheid van het delict en de kwetsbare positie van slachtoffers van bepaalde 
delicten, kunnen niet als een zodanige grondslag warden beschouwd. Het tegendeel is zelfs het 
geval; aanvaarding van die argtunenten brengt namelijk mede, dat juist voor de gevallen waarin 
het bestaansrecht van de algemene bewijsminima als minimumgaranties voor een deugdelijke 
waarheidsvinding op het spel staat, uitzonderingen op de algemene eis van dubbele bevestiging 
van de bewezen verklaring warden gemaalct. Het wordt derhalve niet juist geacht am in bijzondere 
gevallen de gelding van algemene bewijsminima in te perken." 

De moderne bewijsminima (de art. 342, lid 2, 344, lid 3 en 344a) zijn naar aanleiding van recht-
spraak van het EHRM en de HR tamelijk recent in het wetback opgenomen en komen than.s in 
de jurisprudentie tot ontwildceling. In het wetsvoorstel toezeggingen aan getuigen in strafzakee 
worden de voorzieningen van de artikelen 344a en 360 uitgebreid tot de verldaringen van getuigen 
the uitsluitend in ruil voor een toezegging tot strafvermindering een verklaring wiLlen afleggen. 
Aileen al am deze redenen zou kunnen warden overwogen deze bewijsminima in een nieuw wet-
boek over te nemen. Niet van minder gewicht is het argument dat deze bewijsminima op een stevig 
fundament berusten. De eisen aan het gebrtzilc van verldaringen van personen waannn de identiteit 
niet blijkt, dan wel van geschriften waarin een zodanige verklaring is opgenomen, vormen een 
compensatie voor de uit de anonimiteit van de informant voortvloeiende beperlcingen op het 
ondenrragingsrecht van art. 6 EVRM. Ten annzien van de lcroongetuige geldt dat de beloning die 
de betrolckene in het vooruitzicht wordt gesteld bij het afleggen van een verklaring, meebrengt 
dat de getuige een belang krijgt bij de uitkomst van de tegen de medeverdachten gevoerde straf-
rechtelijke procedures, waardoor twijfels omtrent de betrouwbaarheid van de verklaring op zijn 
plants zijn." 

73 Vgl. KS. Groenhuijsen, Schadevergoeding voor slachtoffers van delicten in het strafgeding, Nijmegen 1985, 
p. 281-284. 

74 TIC 1998-1999,26 294, nr 1-2, Wijziging van het wetboek van strafrecht en het wetboek van strafvordering met 
betrekking tot verklaringen van getuigen die in mil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd. 

75 Vgl. HR 30 juni 1998, NI 1998, 799, m.nt. Sch, overweging 7.12. 



, 	•gttir;'r, ' 

Bijzonder Dee! 	 Bewijsrecht en bewijsmotivering 445 

Ondanks het voorafgaande menen wij toch dat een heroverweging omtrent een opname van 
deze bewijsminima in een nieuw wetboek op zijn plaats is. De redenen daarvoor liggen in het vol-
gende. Op de eerste plaats ten aanzien van de anonieme getuigen. 

Het ondervragingsrecht is een belangrijk hulpmiddel bij de materiele waarheidsvinding. Beper-
kingen op het rechtstreekse ondervragingsrecht kunnen in potentie dan een van de primaire doel-
einden van het strafgeding in gevaar brengen. De moderne bewijsminima, tezamen genomen met 
de door art. 360 Sv verlangde motivering van de betrouwbaarheid van de anonieme verklaring, 
strekken ertoe dit gevaar te keren. Nu zijn er evenwel uiteenlopende getuigen ten aanzien waarvan 
het ondervragingsrecht niet ten voile kan worden toegepast. Gedacht kan worden aan kinderen, 
slachtoffers van zedendelicten, geestelijk invalide getuigen, personen die bij de politie een verkla-
ring hebben afgelegd en vervolgens onvindbaar blijken te zijn, inmiddels overleden getuigen, etc. 
Voor het gebruik van de verklaringen van dergelijke getuigen bevat de wet geen beperkingen, noch 
een motiveringsplicht ten aanzien van de betrouwbaarheid van de door deze getuigen afgelegde 
verklaringen. Jurisprudentie van de Hoge Rand geeft aan dat onder omstandigheden bij het gebruik 
van dergelijke verklaringen voor het bewijs moet zijn voldaan aan bepaalde vereisten.' Op basis 
van deze constatering zou lcunnen worden betoogd dat het bereik van de moderne bewijsminima 
zou moeten worden uitgebreid, in die zin dat zij van toepassing zijn op alle gevallen waarin het 
ondervragingsrecht niet adequaat kon worden uitgeoefend. 

Tegen een dergelijke uitbreiding pleit dat zo'n bewijsminimum slechts in zeer algemeen 
luidende bewoordingen, met ingesloten enige clausuleringen, kan worden gegoten, aangezien het 
een ruim scala aan gevallen moet lafdelcken'. De consequentie hiervan is dat de betekenis van het 
in vage bewoordingen te gieten voorschrift pas vorm zal lcrijgen in de jurispnidentie. De waarde 
en functie van het wettelijke voorschrift is dan maar zeer beperIct. Vandsnr dat op deze plants wordt 
voorgesteld een enigszins andere weg op te gaan. De tamelijk willekeurige beperldng van de hui-
dige modeme bewijsminima, afgezet tegen andere categorieen getuigenverklaringen ten aanzien 
waarvan het ondervragingsrecht niet ten voile kan worden uitgeoefend, of ten aanzien waarvan 
aan enige voorwaarden moet zijn voldaan, wil de rechter deze verklaringen voor het bewijs gebrui-
ken, is reden om voor te stellen de modeme bewijsminima als zodanig af te schaffen. Daarvoor 
in de plaats komt een met art. 359a Sv vergelijkbare en bij de voorschriften omtrent de beraad-
slaging en uitspraak op te nemen kaderregeling, waarin wordt aangegeven welke consequenties 
de rechter in verband met het gebruik van een getuigenverklaring voor het bewijs kan verbinden 
aan het gegeven dat ten opzichte van de betrokken getuige n  het rechtstreekse ondervragingsrecht 
op de terechtzitting aan beperkingen onderhevig is geweest. Bij deze regeling is het, ook aan de 
rechtspraak van het EHRM ten igondslag liggende uitgangspunt dat getuigen bij voorkeur op de 
openbare terechtzitting moeten worden gehoord. Het gebruik voor het bewijs van uitsluitend in 
het vooronderzoek gehoorde getuigen is op zich niet ongeoorloofd, mits in de loop van de gevolgde 
procedure de mogelijkheid tot ondervraging is geboden of de beperlcingen op het ondervragings-
recht op andere vvijze zijn gecompenseerd. Tegen de achtergrond van deze uitzonderingen geeft 
de beoogde kaderregeling aan welke omstandigheden de rechter bij de afweging kan betreldcen. 

76 Vgl. HR 1 februari 1994, NJ 1994, 427, HR 14 april 1998, NJ 1999, 73 en HR 29 september 1998, NJ 1999, 
74, m.nt. Kn. 

77 Het begrip 'getuige moet in materiele zin worden verstaan; het betreft ook de verklaringen van personen die 
tijdens het vooronderzoek zijn gehoord en waarbij de inhoud van de verklaring wordt weergegeven in een proces-
verbaal. 
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Bij de beperldngen op het ondervragingsrecht gaat het niet om gevallen waarin de verdediging 
zelf niet om het verhoor van de getuige heeft vemocht, maar om situaties waarin het, ondanlcs een 
daartoe strekkend verzoek m, niet tot een rechtstreekse ondervraging op de terechtzitting is lcunnen 
komen. Hierbij lcan worden gedacht aan een inperldng van het ondervragingsrecht door toedoen 
van een rechterlijke beslissing (de rechter-commissaris in geval van een bedreigde getuige), of 
van de getuige zelf (onvindbaarheid, langdurige emstige ziekte, overlijden, weigerachtigheid em 
te verschijnen etc.). Bestond er wel een gelegenheid voor rechtstreekse ondervraging, maar is op 
de uitoefening daarvan geen aanspraak gemaalct, dan is de beoogde kaderregeling niet van toepas-
sing.79  

Bij de fonnulering van de voorgestelde kaderregeling lcan worden aangehaalct bij de doeLstel-
lingen van de huidige modeme bewijsminima en de in de jurisprudentie ontwiklcelde criteria!' 
Bij wijze van voorbeeld 'can worden gedacht aan een bepaling met de volgende structuur: 

De rechtbank 'can, indien blijkt dat aan de verdachte of zijn raadsman ten aanzien van een getuige 
de mogelijkheid is onthouden om die getuige op de terechtzitting rechtstreeks te ondervragen, 
bepalen dat de verldaring van die getuige niet voor het bewijs mag worden gebmikt. De rechtbank 
let daarbij op: 
- de mate van inbreuk op het ondervragingsrecht; 
- de geboden gelegenheid tot uitoefening van het ondervragingsrecht tij dens het vooronderzoek; 
- de gelegenheid om op andere wijze dan door rechtstreelcse ondervraging de juistheid en be- 

trouwbaarheid van de door de getuige tijdens het vooronderzoek afgelegde verklaring te 
• betwisten; 

- de ondersteuning van de betrokken verklaring door ander bewijsmateriaal. 

De beoogde kaderregeling geeft de rechter de benodigde ruimte voor afweging van alle met het 
rechtstreelcs ondenrragen van de getuige gemoeide belangen!' Bovendien maalct de open formu-
lering van de bepaling het mogelijk om bij de afweging recht te doen aan de eisen van art. 6 
EVRM, in het bijzonder de vraag of de beperldngen op het ondervragingsrecht in de concrete 
strafzaak in voldoende mate procedureel zijn gecompenseerd, zodat het strafproces in het geheel 
genomen nog 'eerlijk' kan worden genoemd. De beantwoording van doze vraag is zo afhankelijk 

78 Of een eerdere tussenbeslissing van de rechtbank waaruit blijkt van de behoefte am de getuige op de terechtzitting 
te horen. 

79 Eon belangrijk uitgangspunt voor de inrichting van de regeling van het onderzoek ter zitting is de opstelling van 
de verdediging. Tegen daze achtergond ligt het voor de hand am in de voorgestelde kaderregeling geen 
voorzieningen op te nemen veer verklaringen ten aanzien waarvan geen aanspraalc is gemaakt op de uitoefening 
van het ondervragingsrecht. 

80 De thans in art. 342, lid 2, Sv genoemde voorwaarden voor het gebruik van eon verklaring van eon bedreigde 
getuige betreffen in wezen voorwaarden voor de mogelijkheid am als bedreigde getuige een verklaring af to 
leggen. Deze voorwaarden zijn wel in de regaling van de bedreigde getuige op zijn pleats, maar niet in bet 
bewijsrecht. Mutatis mutandis geldt hetzelfde visor de betrouwbaarheidstoets door de rechter-commissaris. De 
verplichting voor de de rechter-cotnmissaris em zo'n toots uit te voeren en daarvan verslag uit to brengen zijn 
van belang bij het afleggen van de verldaring, doch passen niet in de regeling van het bewijsrecht. 

81 Zie hiervoor Deelrapport 7. Positie getuigen, ondervragingsrecht. 
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van de omstandigheden van het geval, dat het niet stroolct met een van de primaire uitgangspunten 
van dit onderzoee om deze Icwestie nader wettelijk te reguleren. 

Overwogen zou lcunnen worden om in de kaderregeling het in het huidige wetboek opgenomen 
criterium 'in belangrijke mate steun vinden' (zie art. 344, lid 3, Sv) op te nemen, of de interpretatie 
die de Hoge Rand aan dit criterium heeft gegeven. De Hoge Rand (HR 14 april 1998, NJ 1999, 
73 en HR 29 september 1998, NJ 1999, 74, m.nt. Kn) heeft aangegeven dat aan het criterium 'in 
belangrijke mate' is voldaan 'als de betroldcenheid van de verdachte bij het hem tenlastegelegde 
feit bevestigd wordt door ander bewijsmateriaal'. Deze mogelijkheden worden afgewezen. De 
gewenste mate van ondersteuning van de verklaring door andere bewijsmiddelen is afhankelijk 
van de omstandigheden van het geval. De verklaring van een anonieme getuige behoeft immers 
een wezenlijker ondersteuning clan de verklaring van een bij naam en toenaarn bekende getuige 
die op de terechtzitting met een beroep op een hem toekomend verschoningsrecht weigert een 
verklaring af te leggen. Het open criterium 'ondersteuning' maalct het mogelijk te differentieren 
naar de omstandigheden van het geval. 

Ook de herformulering van de 'ondersteuning' naar de in de jurisprudentie aangegeven 
'bevestiging van de betrokkenheid van de verdachte bij het ten laste gelegde felt' wordt afgewezen. 
De essentie van de eis van steunbewijs is dat de onderdelen van de getuigenverklaring zoals die 
in concreto door de verdachte worden betwist, moeten worden bevestigd door andere bewijs-
middelen.' Die betwisting kan betreldcing hebben op diverse facetten van het ten laste gelegde 
verwijt, zoals het daderschap of een van de constitutieve bestanddelen van het delict. De door de 
Hoge Raad aangegeven 'betroldcenheid van de verdachte bij het tenlastegelegde felt' lijkt uitsluitend 
betrelcking te hebben op het daderschap, zodat alleen bij betwisting daarvan de noodzaak van steun-
bewijs zou bestaan. Voor een dergelijke beperking valt geen goede grond aan te voeren. Derhalve 
gaat de voorkeur uit naar het algemene criterium 'ondersteuning'. Hiermee wordt tot uitdruldcing 
gebracht dat het benodigde steunbewijs betreklcing moet hebben op de door de verdachte betwiste 
onderdelen van de getuigenverklaring. 

Op de tweede plants de getuigen die na een toezegging tot strafvermindering een verklaring 
afleggen. Ten aanzien van deze categorie getuigen kan het ondervragingsrecht ten voile worden 
uitgeoefend. Eventuele beperkingen hierop, vergelijkbaar met de anonieme getuigen, bieden met 
het oog op de 'beloonde' getuigen dan ook geen rechtsgrond voor de gelding van bewijsmini-
mumregels. Deze grond kan uitsluitend worden gevonden in twijfels omtrent de betrouwbaarheid 
van de door de betrokken getuige afgelegde verklaring." Hierbij kan direct worden opgemerkt 
dat de keuze voor een vrij bewijsrecht berust op het uitgangspunt dat de wetgever de rechter zo 
min mogelijk moet binden aan voorschriften betreffende de waardering van de overtuigende lcracht 
van bewijsmateriaal. Indien tot de invoering van dergelijke voorschriften wordt overgegaan, client 
daarvoor een bijzondere reden te bestaan. Ten aanzien van de te handhaven minimumregels van 
de art. 341, lid 4 en 342, lid 3 Sv is die rechtsgrond de garantie van minimumwaarborgen voor 
een fatsoenlijke waarheidsvinding; voor de bovengenoemde lcaderregeling betreffende verldaringen 
van getuigen ten opzichte waarvan het rechtstreekse ondervragingsrecht niet ten voile kon worden 

82 Het wetboek van strafvordering moet geen keurslijf aan regels bevatten, maar dient een open model te bieden 
dat alle ruimte geeft voor evenwichtige belangenafwegingen; vgl. Algemeen Deel, 4. Keuzen en uitgangspunten, 
onder 4. Groter accent op de interactie van de procesdeelnemers. 

83 Vgl. de genoemde noot van Kn. onder NJ 1999, 74. 
84 Zie de MvT bij wetsvoorstel 26 294, p. 16-18. 
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uitgeoefend vormt art. 6 EVRM die rechtsgrond. Voor minimumregels betreffende de beloonde 
getuige is een dergelijke bijzondere reden, los van het vermoeden van onbetrouwbaarheid van 
de getuige, niet aanwijsbaar. Met de invoering van de plicht tot motivering aangaande verweren 
waarin de benouwbaarheid van bewijsmateriaal wordt betwist, is een zorgvuldig onderzoek naar 
die betrouwbaarheid voldoende gegarandeerd. Daanmast bestaat onvoldoende grond voor de toe-
passing van het in art. 344a Sv geformuleerde voorschrift op verklaringen van 'beloonde' getttigen. 
Op de vraag of uitsluitend op basis van dergelijke verklaringen tot een bewezenverklaring mag 
worden overgegaan, kan in deze algemeenheid geen antwoord worden gegeven, aangezien het 
antwoord afhangt van de inhoud en aard van de afgelegde verklaringen. Deze lcwestie kan derhalve 
beter aan de rechtspraak worden overgelaten. 

9. Bewijsmotivering. 
Art. 121 Ow formuleert als algemene regel de verplichting dat rechterlijke vonnissen de 'gronden' 
moeten itthouden waarop zij rusten. Deze aldus tot uitdrukking gebrachte plicht tot motivering 
van het rechterlijk vonnis heeft in het algemeen meerdere functies": 
a. Door de motivering wordt de rechter gedwongen zich rekenschap te geven van de beweeg-

redenen voor zijn beslissing. 
De plicht tot motivering is voor de rechter een middel tot zelfcontrole. In de motivering moet 
de rechter op deugdelijke wijze de gronden voor zijn beslissing en de afweging van de relevante 
belangen weergeven. Daarmee maakt de rechter voor zichzelf duidelijk dat zijn beslissing een 
deugdelijke juridische basis heeft en dat hij overtuigd is an juiste afwegingen binnen zijn 
discretionaire speelruimte. 

b. Explicatie van de beslissing tegenover alle betroldcenen bij het geding: de verdachte en zijn 
verdediger, het openbaar ministerie, de benadeelde partij en het publiek. 
Door de motivering legt de rechter ten opzichte van de overige bij het geding betroklcenen uit 
dat de beslissingen op de wet berusten en dat de mchter birmen de grenzen van zijn bevoegd-
heden is gebleven. De verdachte client te worden uitgelegd waarom de door hem aangevoerde 
verweren geen beletsel vormden voor een veroordeling. 

c. Controle van de beslissing door de hogere rechter, uiteindelijk de Hoge Raad. 
Door de motivering van de beslissing moet uiteindelijk de Hoge Raad in staat worden gesteld 
zijn controlerende teak uit te oefenen: is het recht op juiste wijze toegepast en zijn de voorge-
schreven vormen nageleefd? Met het oog op deze controle dient de feitenrechter in het VOIIIIiS 
voldoende feitelijke aanlcnopingspunten op te nemen voor de beoordeling van in cassatie 
opgeworpen rechtsvragen. 

De eis tot motivering van het vonnis dient dus meerdere doeleneinden. Afhankelijk van de aard 
van de betrokken beslissing en het stadium waarin het geding verkeert, lcurmen aan de plicht tot 
motivering uiteenlopende inhoudelijke uitwerlcingen worden gegeven en kunnen telkens andere 
accenten worden gelegd. Zo is verdedigbaar dat bij de berechting in eerste aanleg bij de motivering 
de nadruk ligt op de zelfcontrole (a.) en de explicatiefinictie (b.): verantwoording en uitleg aan 
alle betroldcenen waarom de rechter tot de gewezen beslissing is gekomen. Daarentegen is de 

85 Vgj. B. Kortenhorst, De motiveringsvelplichting in Streaken, Gouda Quint, Anthem 1990, p. 19 c.v.; G. 1Cnigge, 
Beslissen en motiveren, H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1980, p.64 e.v.; G. Corstens, Het Nederlands 
strafprocesrecht, 2e dr., Gouda Quint, Arnhem 1995, p. 583-586. 
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motivering in hoger beroep primair gericht op toetsing van de beslissing van de hoogste feiten-
rechter door de Hoge Raad. 

Het accent op de zelfcontrole en de explicatieftmctie van de motiveringsplicht in eerste aanleg 
moet worden verbonden aan het dialoogkaralcter van het strafgeding. In het algemeen deel van 
het onderzoeksrapport (zie onder 4. Keuzen en uitgangspunten) is aangegeven dat in de voorstellen 
voor inrichting van het strafgeding belangrijke betekenis toekomt aan het recht op tegenspraalc 
en aan de concrete interactie tussen de procesdeelnemers. Deze uitgangspunten en de aangegeven 
accenten bij de functie van de motivering van het vonnis brengen naar het oordeel van de onder-
zoekers mede dat voor de vormgeving van de motiveringsplicht van de strafrechter als leidende 
gedachte kan worden geformuleerd dat de verwerping van gemotiveerde verweren door de rechter 
met redenen moet worden omIdeed. Dit geldt niet alleen voor de thans in art. 358, lid 3, Sv opge-
somde categorieen verweren, maar voor alle onderbouwde verweren, ook die betreffende het 
bewijs, het gebruik of de betrouwbaarheid van bepaalde bewijsmiddelen, clan wel de straftoe-
meting. Voor de inhoud van de motiveringsplicht is dus de gedachte bepalend dat tegenspraak 
een gemotiveerde reactie van de rechter verlangt. In de procedure voor de meervoudige kamer 
van de rechtbank moet de vereiste motivering worden opgenomen in het schriftelijke vonnis. In 
politierechter-zaken kan vooralsnog worden volstaan met een mondelinge motivering. Pas na het 
aanwenden van een rechtsmiddel moet in deze zaken een en ander op papier wcirden gezet. 

De huidige regeling van het verkorte vonnis in de art. 138b en 365a t/m 365c Sv doet onrecht 
aan de aangegeven accenten betreffende de plicht tot motivering van het vonnis in eerste aanleg. 
In deze regeling wordt de motivering van de bewezen verklaring pas op schrift gesteld nadat hoger 
beroep is ingesteld. Hieruit spreelct een benadering van de plicht tot motivering van het vonnis 
primair vanuit het kader van de controle: het aangevulde vonnis stelt de appelrechter in staat de 
juistheid van de beslissingen uit eerste aanleg te controleren. De accentverlegging naar zelfcontrole 
en explicatie leidt ertoe de regeling van het verkorte vonnis af te schaffen. De functie van het 
vonnis en de daarin opgenomen overwegingen brengen mede dat bij de uitspraak, of zeer kort 
daarna, een uitgewerkt vonnis aan de partijen bij het geding (officier van justitie, verdachte en 
eventueel benadeelde partij) ter beschikking wordt gesteld.' Deze verplichting voorkomt de 
ontwildceling van pralctijken waarin bij de uitspraak maar een zeer beperkt gedeelte van het vonnis 
(minder dan thans volgens de regeling van het verkort vonnis wordt gedist") op schrift wordt 
gesteld." 

De vraag welke motiveringsplichten zullen gelden voor de rechter in hoger beroep staat thans 
niet ter beantwoording. Dit vraagstuk komt in het derde onderzoeksjaar aan de orde. 

De consequenties van de beoogde plicht tot motivering van de bewijsbeslissing worden duidelijk, 
als deze worden afgezet tegen de thans in het wetboek opgenomen motiveringsvoorschriften. Het 
huidige wetboek bevat een beperkt aantal voorschriften waarin eisen worden gesteld aan de 
motivering van de bewijsbeslissing. Het betreft de algemene regels in artikel 359, leden 1 t/m 3, 

86 Deze verplichting zou aanleiding lcunnen zijn om de terrnijn voor het doen van uitspraak na de sluiting van het 
onderzoek ter zitting, thans 14 dagen (zie art. 345, lid 3, Sv), te verlengen tot maximaal een maand. 

87 Hierover P.A.M. Mevis, Ingekort en weggelaten, Monografieen strafrecht, deel 16, Arnhem 1992, p. 21 e.v. 
88 De beoogde afschaffmg van de regeling van het verkort vonnis impliceert overigens niet dat ook wordt voorgesteld 

verandering te brengen in de mogelijkheid van het verkort proces-verbaal van de terechtzitting. Dit verkort proces-
verbaal kan worden gehandhaafd, aangezien dit geschrift primair van belang is voor de controle van de gang 
van zaken op de terechtzitting in eerste aanleg door de appelrechter. 
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en artikel 360, lid 1. Het vonnis moet de voor de bewezenverldaring mdengevende bewijsmiddelen 
bevatten en - indien van toepassing - een verantwoording geven van het gebruik voor het bewijs 
van verldaringen van anoniem gebleven personen. Ook de negatieve'bewijsbeslissing, de vrij-
spraak, moet met redenen zijn omIdeed. Naast deze wettelijke motiveringsvoorschriften kunnen 
categorieen van gevallen worden aangewezen, waarin de rechter naar aanleiding van een gevoerd 
verweer op grond van de jurisprudentie van de Hoge Raad verplicht is de bewijsbeslissing dan 
wel het gebruik van bepaalde bewijsmiddelen nader te verantwoorden in het vonnis. Het betreft 
de zogenaamde Meer en Vaart-gevallen, de in de tenlastelegging besloten liggende doch door de 
verdachte bestreden lcwalificaties (zgn. Dakdekkers-verweren), de verwerping van onrechtmatig 
verkregen bevvijsverweren, en bepaalde gevallen betreffende de betrouwbaarheid van gebezigd 
bewijsmateriaal (zie voor een en ander nader paragraaf 2.3. Rechtsontwikkeling). Met name deze 
laatste gevallen moeten worden beschouwd als bijzondere uitzonderingen op de hoofdregel dat 
de rechter vrij is in de selectie en waardering van de bewijsmiddelen en dat hij hierover geen 
verantwoording hoeft af te leggen in het vonnis. 

Uit het voor de vormgeving van de motiveringsplicht gekozen principe volgt dat de rechter 
op ruimere schaal wordt verplicht verantwoording af te leggen van de selectie en waardering van 
het bewijsmateriaal. De plicht tot gemotiveerde verwerping van verweren waarin bijv. de betrouw-
baarheid van bewijsmateriaal wordt betwist, wordt niet tot enige uitzonderingen beperlct, doch 
wordt regel. Zodra op dit punt tegenspraak wordt gevoerd, mag van de rechter worden verlangd 
dat hi] rekenschap aflegt van zijn selectie en waardering van het gebezigde bewijsmateriaal. Een 
dergelijke plicht tot motivering sluit aan bij de Duitse en Belgische uftwerlcing van het motive-
ringsbeginsel. Tevens past deze motiveringsplicht, zoals aangegeven, bij een van de dragende uit-
gangspunten van dit ontwerp, namelijk zoveel mogelijk aansluiten bij en consequenties verbinden 
aan de proceshouding van betrokkenen. Uitwerking van dit principe brengt mee dat bij het voeren 
van tegenspraak 'rechterlijk gehoor' mag worden verwacht, in die zin dat van de rechter een 
expliciet antwoord mag worden verlangd op een aangevoerd verweer. 

Spiegelbeeldig geldt hetzelfde principe bij vrijspraak. Als het openbaar ministerie in het 
requisitoir te kennen heeft gegeven dat het feit wettig en overtuigend loan worden bewezen, mag 
van de rechter worden verwacht dat hi] uitleg geeft van het anders luidende standpunt." 

De vraag is op welke wijze de beoogde motiveringsplicht in de wet tot uitdruldcing moet worden 
gebracht. Het sluit aan hi] een van de grondgedachten voor de opzet van een nieuw wetboek om 
in de wettelijke regeling niet in details te treden bij de benoerning van verweren waaraan de rechter 
bij de beslissing omtrent het bewijs aandacht dient te schenken. Volstaan kan worden met een 
algemeen luidend voorschrift: De beslissing omtrent het bewijs van het ten laste gelegde feit is 
met redenen omIcleed'. De inhoudelijke ontwiklceling van deze motiveringsplicht aan de hand van 
het contradictoire karakter van het strafgeding en de zelfstandige verantwoordelijkheid van de 
strafrechter" wordt overgelaten aan de rechtspleging.' 

89 Overigens verandert dit voorstel weinig tot niets aan het bestaande systeem, waarbij de rechter bij een vrijspr-aak 
op feitelijke gronden kan voLstaan met de overweging dat het felt niet wettig en overtuigend is bewezen. 

90 Hiermee wordt de situatie bedoeld dat de rechter zich ambtshalve geroepen voelt am bepaalde deelbeslissingen 
• nader met redenen te ornkleden. 

91 Een parallel kan warden getroklcen met het Duitse recht, waar de uitgebreide plicht tot motivering van de bewijs-
beslissing in de rechtspraak is gegroeid tegen de achtergrond van slechts enkele algemeen luidende voorschriften 
in par. 267 StP0. 
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Afgezien wordt van een wettelijke regeling van de zogenaamde Meer en Vaart-gevallen. In wezen 
gaat het hier immers niet om een ontbrekende rechterlijke motivering naar aanleiding van een 
gevoerd verweer, maar om een gebrek in de bewijsconstructie: een door de verdachte opgeworpen 
mogelijlcheid is onverenigbaar met de bewezenverklaring en wordt niet uitgesloten door de bewijs-
tniddelen. Dat zo'n situatie zich voordoet, kan pas achteraf - na de opmaak van het vonnis en de 
bewijsmiddelen -worden geconstateerd. Een dergelijk gebrek in de bewijsconstructie brengt mede 
dat niet gezegd kan worden dat het bewezenverklaarde uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid, 
zodat het vonnis niet voldoet aan een primaire eis ten aanzien van de motivering van de bewezen-
verklaring. Er bestaat dan geen behoefte aan een aanvullend motiveringsvoorschrift. 

10. Uit paragraaf 9 volgt dat de motiveringsplichten voor de rechter worden uitgebreid. De 
keerzijde van de aan het voorstel ten grondslag liggende gedachten is evenwel dat zij ook leiden 
tot een 'bezuiniging' op de plicht tot motivering van het vonnis. Op punten waarop geen tegen-
spraak wordt gevoerd, kan - afhankelijk van het onderwerp van de beslissing - worden volstaan 
met een surnmiere motivering of kan deze zelfs geheel uitblijven. Wordt de betrouwbaarheid van 
bewijsmiddelen niet betwist, dan hoeft de rechter daarover niets op te nemen in het vonnis. In 
gevallen waarin de verdachte op de terechtzitting het tenlastegelegde feit slechts op onderdelen 
bestrijdt, kan ten aanzien van de niet-betwiste delen van de tenlastelegging in de bewijsconstructie 
worden volstaan met een summiere aanduiding van de bewijsmiddelen. Bij een eenduidige erken-
ning van de tenlastelegging door de verdachte, kan de gehele bewijsconstructie zelfs bestaan uit 
zo'n summiere aanduiding. Consequente uitwerlcing van een van de centrale uitgangspunten van 
het onderzoek, namelijk dat gevolgen worden verbonden aan de proceshouding van de deelnemers 
aan het geding, leidt dus aan de ene kant tot een uitbreiding van de rechterlijke werkzaamheden, 
aan de andere kant hoeven bepaalde activiteiten - vergeleken met de huidige regeling - niet meer 
te worden verricht. 

11. Het onderscheid tussen lichte, middelzware en zware procedures biedt een aanknopingspunt 
om bij de formulering van motiveringsplichten te differentieren naar de aard van de procedure. 
In de lichte en middelzware procedure kan in principe worden volstaan met een mondeling vonnis, 
in de zware procedure dient een uitgewerlct vonnis op schrift te worden gesteld. Een algemeen 
luidend motiveringsvoorschrift, waarbij niet gedetailleerd wordt gespecificeerd welke soorten 
verweren tot een rechterlijke reactie dienen te leiden (zie hiervoor onder 9.), biedt aan de 
rechtscultuur alle ruimte om de inhoud van de vereiste motivering af te stemmen op de wijze van 
berechting (enkelvoudig of meervoudig) en om recht te doen aan alle op het spel staande belangen, 
zoals aard en ernst van het strafbare feit en de te verwachten sanctie. 

Overwogen kan worden om voor de zware procedure ook te onderscheiden tussen contradictoire 
en verstekprocedures. In contadictoire procedures brengt de geleverde tegenspraak de motive-
ringsplichten tot leven. Vanzelfsprekend is dit in verstekprocedures niet aan de orde. Ter compen-
satie van het uitblijven van tegenspraak zou - nu verstek in de zwaarste procedure maar zeer 
beperIct mogelijk is - voor de gevallen waarin wel een berechting bij afwezigheid van de verdachte 
plaatsvindt, kunnen worden verlangd dat de rechter ambtshalve gehouden is een uitgewerkte 
bewijsconstructie in het vonnis op te nemen. Hierbij zou - tegen de achtergrond van de huidige 
jurisprudentie betreffende de voeging ad informandum - nog lcunnen worden gedifferentieerd naar 
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de situatie waarin de verdachte in het vooronderzoek al dan niet een bekennende verklaring heeft 
afgelegd.n  

12. Het bewijsrecht in hoger beroep komt in jaar 3 aan de aide. Hetzelfde geldt voor de vraag naar 
het in accessoire procedures geldende bewijsrecht. 

5.2 Verantwoording van de nieuwe regeling tegen de achtergrond van de algemene uitgangs-
punten van het we/bock 

Binnen de grenzen van een eerlijk en behoorlijk proces is het doel van het strafgeding de 
opheldering van de materiele waarheid. De keuze voor een vrij bewijsstelsel sluit aan bij dit doe!: 
alle middelen die geschikt zijn am de waarheid te achterhalen lcunnen door de rechter voor het 
bewijs worden gebruilct. De selectie van de geschila geachte bewijsmiddelen wordt nagenoeg ge-
heel in handen van de rechter gelegd. Afgezien wordt van voorschriften die de selectie- en waar-
deringsvrijheid van de rechter beperken. Beter dan de wetgever met behulp van algemene regels, 
wordt de rechter in staat geacht van geval tot geval de betrouwbaarheid van het beschikbare bewijs-
materiaal te beoordelen. De consequentie is dat in principe ook de in het vooronderzoek door de 
medeverdachten afgelegde verldaringen voor het bewijs lumen worden gebruikt. Een uitzondering 
wordt evenwel gemaalct voor bewijsminima betreffende de overtuigende Icracht van de enkele 
verklaring van de verdachte of van slechts den getuige. De hierop betrekking hebbende thans in 
het wetboek voorkomende bewijsminimumvoorschriften worden in essentie gehandhaafd. 

Een ander algemeen uitgangspunt voor de vormgeving van het stelsel van strafvordering is dat 
betekenis wordt gehecht en consequenties worden verbonden aan de proceshouding van de deel-
nemers aan het geding. Dit uitgangspunt is relevant voor het bewijs door middel van verklaringen 
van getuigen. Wil een verklaring van een getuige, afgelegd tijdens het vooronderzoek en neergelegd 
in een proces-verbaal, door de rechter voor het bewijs kunnen worden gebruilct, dan moet 
gelegenheid voor uitoefening van het ondervragingsrecht zijn geboden. Indien deze mogelijkheid 
onverhoopt niet kan warden geboden, dan moet de wetgever de rechter niet binden aan stare 
regels, maar client de rechter een kader te worden geboden waarin hij alle bij het al dan Met horen 
betroldcen belangen (van de verdachte, de getuige en de strafrechtspleging) kan afwegen. 

De proceshouding van de deelnemers aan het geding is oak van belang voor de invulling van 
de plicht van de rechter tot motivering van het vonnis. Op basis van de contradictoire geding-
structuur en het op de terechtzitting gevoerde debat wordt beoogd de rechter te verplichten de ver-
werping van alle onderbouwde verweren in het vonnis te verantwoorden, oak als het verweer 
betreldcing heeft op de selectie en waardering van het bewijsmateriaal. Eenzelfde motiveringsplicht 
zal gelden ten opzichte van het requisitoir van het openbaar ministerie, indien de rechter - anders 
dan door het OM gevorderd - tot een vrijspraak komt. In de wettelijke regeling betreffende de 
motivering van het strafvonnis wordt niet gestreefd naar een limitatieve opsomming van catego-
rieen verweren waarvan de rechter de verwerping in het VOIllliS met redenen dient te omkleden. 
Volstaan wordt met een algemeen voorschrift waarin is aangegeven dat de beslissing omtrent het 
bewijs van het ten laste gelegde feit voldoende met redenen moet zijn omldeed. 

92 Vgl. HR 13 maart 1979, NJ 1979, 269, RR 25 september 1984, NJ 1985, 317 en HR 1 juni 1993, NJ 1994, 16. 
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5.3 Systematische samenhang met andere delen van de strafvordering 

De regeling van het bewijsrecht gaat uit van een actieve rechter: de rechter heeft tot taak zelfstanclig 
in de hem voorgelegde zaken te zoeken naar de materiele waarheid. Wil dit doel kunnen worden 
gerealiseerd, dan moeten de rechter op de terechtzitting ook de middelen ter beschikking worden 
gesteld om zijn taak waar te malcen. Het gaat hier om bevoegdheden van de rechter om te bewerk-
stelligen dat bewijsmateriaal dat door hem van belang wordt geacht voor de door hem te nemen 
beslissing op de terechtzitting kan worden gepresenteerd. Gedacht kan worden aan de oproeping 
van getuigen waarvan het verhoor noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht, de aanwezigheid 
van stuldcen van overtuiging, etc. 

Deze categoric voorzieningen is op zich niet bijzonder. Ook het huidige WvSv bevat zittings-
voorschriften op basis waarvan de rechter de oproeping van getuigen etc. kan gelasten. Deze be-
voegdheden veronderstellen wel dat de terechtzitting een aanvang heeft genomen. Voorafgaande 
aan de terechtzitting heeft de rechter geen mogelijlcheden om invloed uit te oefenen op de zittings-
orde. Acht de rechter het horen van een getuige wenselijk (en in dit opzicht heeft de rechter een 
zelfstandige verantwoordelijkheid), dan kan hij dat pas laten blijken op de terechtzitting en zal 
de oproeping noodzakelijkerwijs gepaard gaan met aanhouding van de zaak. Deze stand van zaken 
doet geen recht aan de eisen van een doelmatige rechtspleging. Voorgesteld wordt derhalve de 
introductie van een aan de terechtzitting voorafgaande procedure waarmee de rechter invloed kan 
uitoefenen op de gang van zaken op de terechtzitting. 

Het bewijsrecht vormt het kader waarin de tijdens het vooronderzoek vergaarde en op de 
terechtzitting gepresenteerde informatie door de rechter voor het bewijs kan worden gebruikt. 
Randvoorwaarden voor het gebruik van die inforrnatie zijn de betrouwbaarheid en de rechtmatige 
wijze van vergaring en gebruik. Het vooronderzoek zal derhalve zodanig moeten worden ingericht 
dat bij de informatieverzameling waarborgen voor betrouwbaarheid en rechtmatigheid moeten 
worden ingebouwd. Informatievergaringsbevoegdheden moeten zorgvuldig in een wettelijke 
regeling worden genormeerd en er moet worden voorzien in een verslagleggingsplicht, opdat de 
zittingsrechter in staat wordt gesteld de gang van zaken in het vooronderzoek te controleren. 
Tevens moeten de verschillende garanties van art. 6 EVRM in het vooronderzoek tot gelding 
komen, voorzover het gaat om 
- handelingen die doorwerken in het eindonderzoek; 
- handelingen die de volle realisatie van die garanties op de terechtzitting verkorten. 

Hierbij kan op de eerste plaats worden gedacht aan het ondervragingsrecht en het gebruik voor 
het bewijs van verklaringen van getuigen die uitsluitend in het vooronderzoek zijn gehoord. Op 
de tweede plaats kan worden gedacht aan de inschakeling van deskundigen in het vooronderzoek 
ten behoeve van de bevvijsverzameling. In hoeverre moet hierbij een algemeen recht op een 'tegen-
onderzoek' worden ingevoerd? 

Ter bevordering van de verlcrijging van betrouwbare informatie kan worden gedacht aan uit-
eenlopende regelingen: 
- de aanwezigheid van de raadsman bij het politieverhoor; 
- de aanwezigheid van de raadsman bij het horen van getuigen door de politie; 
- (audio)visuele registratie van het politiele verhoor en/of het verhoor van getuigen in het 

vooronderzoek waarbij het ondervragingsrecht wordt uitgeoefend; 



454 Bewijsrecht en bewijsmotivering 	 Bijzonder Deel 

- protocollen voor de uitvoering van diverse vormen van onderzoek (herkenningen, geurproeven, 
allerlei vormen van technisch onderzoek, etc.). Onderzoekshandelingen in overeenstemming 
met de voorgeschreven protocollen bevorderen de betrouwbaarheid van het onderzoek en 
kutmen wellicht discussies daarover op de terechtzitting voorkomen. 

Op de keeper beschouwd is het bewijsrecht zeer summier van aard. Inhoudelijk worden aan de 
bewijsmiddelen in de wettelijke regeling zeer weinig eisen gesteld. De verklaring hiervoor is de 
constatering dat een wettelijke defmiering van de bewijsmiddelen geen garanties kan bieden voor 
de inhoudelijke betrouwbaarheid van de bewijstniddelen. In dat verband ligt het accent volledig 
op de bewijsgaringsregels. Ann de wijze van verkrijging en de presentatie van het materiaal op 
de zitting komt meer betekenis toe voor het oordeel over de betrouwbaarheid. Het voorstel sluit 
hierbij aan, doordat in ruime mate de nadruk wordt gelegd op die bewijsgaringsregels. 
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Het Wetboek van Strafvordering lijkt niet meer van deze 

tijd. De historische wortels van het wetboek gaan terug 

tot aan het begin van de negentiende eeuw. De systema-

tische uitgangspunten van het wetboek weerspiegelen 

dan ook in belangrijke mate de maatschappelijke en poli-

tieke situatie van die tijd. De discrepantie tussen die uit-

gangspunten en de gewijzigde maatschappelijke werke-

lijkheid is de laatste jaren duidelijk voelbaar geworden. 

Het is tegen deze achtergrond dat het onderzoeksproject 

Strafvordering 2001 van start is gegaan. De vraag is of het 

mogelijk is een nieuw wetboek tot stand te brengen dat 

recht doet aan de gewijzigde inzichten en behoeften, een 

wetboek waarmee de rechtspraktijk ook ná het jaar 2000 

uit de voeten kan. Het onderzoek richt zich daarbij op de 

keuze van de uitgangspunten, en op de consequenties van 

die keuze voor de structuur en de systematiek van het 

wetboek. 

In dit interimrapport wordt verslag gedaan van het eerste 

onderzoekjaar. In dat jaar stond het onderzoek ter 

terechtzitting centraal. Op basis van een algemene 

beschouwing over het doe en de functie van het straf-

proces is een procesmodel ontwikkeld waarin de rollen 

van de verschillende procesactoren ten opzichte van 

elkaar zijn gedefinieerd. Dit model ligt ten grondslag aan 

de concrete voorstellen die worden gedaan tot wijziging 

van het procesrecht. Het gaat daarbij onder meer om de 

invoering van een drie sporen-proces; om de mogelijkheid 

minder ernstige feiten buiten de rechter om te beboeten; 

om de terugdringing van verstekzaken en de invoering 

van domiciliekeuze; om een actievere rol van de rechter 

met betrekking tot vormfouten en de ondervraging van 

getuigen; om de verbetering van de rechtspositie van 

getuigen en slachtoffers; om meer waarborgen met 

betrekking tot de onafhankelijkheid van de rechter en om 

een vrijer bewijsrecht. 
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